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Tiivistelmä: 

Tässä tutkielmassa tarkastelen Hilary Putnamin uskonnonfilosofista ajattelua sekä 

hänen pragmaattisen pluralisminsa tarjoamia näkökulmia uskonnonfilosofiaan.  

Tämän taustoittamiseksi tarkastelen laajalti realismin ongelmaa yleisesti filosofisena 

kysymyksenä sekä tarkemmin uskonnonfilosofian kontekstissa. Lisäksi perehdyn 

Putnamin realismia koskevaan ajatteluun.  

Totean, että Putnamin uskonnonfilosofinen ajattelu suhtautuu kriittisesti reduktiivisiin 

uskonnollisen realismin muotoihin, kuten myös evidentialistiseen käsitykseen 

uskonnollisista uskomuksista todellisuutta koskevina hypoteeseina. Putnam esittää 

vahvasti Ludwig Wittgensteinin ajatteluun perustuvan käsityksen uskonnollisesta 

kielestä, joka nivoutuu pragmatistiseen inhimillisiä käytäntöjä korostavaan realismiin. 

Esitän, että Putnamille päätös käyttää uskonnollista kieltä ei perustu tieteelliseen 

evidenssiin, vaan on luonteeltaan käytännöllistä sitoutumista elämänmuotoon. 

Lopuksi esitän, että Putnamin ajattelu tarjoaa luonteeltaan suvaitsevaisen 

lähtökohdan uskonnonfilosofiaan, joka tunnustaa erilaisten todellisuuskäsitysten 

olemassaolon, eikä sitouta filosofista tarkasteltua vain erilaisten käsitysten 

totuudellisuuden selvittämiseen. Esitän Putnamin tarjoamaa lähestymistapaa 

pehmeäksi evidentialismiksi, jossa tieteellisen evidenssin lisäksi hyväksytään 

evidenssiksi myös käytännöllinen ”elämän laboratoriossa” saavutettu evidenssi. 

Lisäksi tarkastelen muun muassa Putnamin ajattelun tarjoamia näkökulmia 

ateistiselle uskonnonfilosofialle ”vakavana ateismina”.
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1. Johdanto 

1.1. Johdatus aiheeseen 

Eräs uskonnonfilosofian moniulotteisimmista kysymyksistä lienee uskonnollisen realismin 

ongelma. Eli kysymys siitä, missä määrin uskonnollisen kielen ja uskonnollisten uskomusten 

kohteiden, kuten Jumalan voidaan ajatella olevan olemassa objektiivisesti todellisuudessa 

ihmismielestä riippumatta. Kysymys koskee niin klassista keskustelua teismin ja ateismin 

välillä Jumalan olemassaolosta kuin ajattelutapoja, joissa Jumalan kaltaiset oliot nähdään 

esimerkiksi sosiaalisina konstruktioina. Lisäksi tähän nivoutuvat kysymykset siitä, pyrkiikö 

uskonnollinen kieli kuvaamaan maailmaa samalla tavalla kuin tieteen tai arkipäiväisten 

havaintojen kieli, vai onko siinä kyse esimerkiksi vain tunteiden ilmaisemisesta.  

Nämä ovat ilmeisen teoreettisia kysymyksiä, mutta realismin ongelma nivoutuu myös 

moniin käytännöllisiin uskonnollisiin kysymyksiin. Esimerkiksi olisivatko uskonnolliset 

käytännöt edelleen mielekkäitä, vaikka niiden kohteen ei ajateltaisi olevan olemassa 

objektiivisesti? Entä miten tulisi suhtautua tilanteisiin, joissa erilaiset maailmankatsomukset 

esittävät keskenään eroavia kuvauksia todellisuudesta? Millä ehdoilla kriittinen 

uskontokeskustelu voi olla mahdollista?  

Realismin ongelma nivoutuu siis lukuisiin erillisiin kysymyksiin, joihin uskonnollisen 

realismin filosofinen tutkimus voi tarjota arvokkaita näkökulmia, selkeyttä sekä selkeyttää 

edellytyksiä erilaisten todellisuuskäsitysten välisille kanssakäymiselle ja dialogille. Hilary 

Putnamin (1926–2016) filosofia tarjoaa tämän tematiikan tarkasteluun pluralistisen 

lähtökohdan, joka tunnustaa useiden erilaisten todellisuuskäsitysten ja perspektiivien 

olemassaolon ja tarjoaa myös näkökulmia niiden arvioimiseksi. Tutkielmassani tarkastelen, 

miten Putnam suhtautuu kriittisesti näkemykseen, että uskonnon tehtävä olisi esittää 

todellisuutta kuvaavia hypoteeseja, joita voidaan arvioida ikään kuin ne olisivat tieteellisiä 

kuvauksia. Sen sijaan Putnam näkee uskonnon syvästi käytännöllisenä kysymyksenä, joka 

nivoutuu ihmiselämän eettisiin ja eksistentiaalisiin ulottuvuuksiin sekä perspektiivinä, joka 

muovautuu ihmisen ja todellisuuden vuorovaikutuksessa. Tämä tarjoaa uskonnonfilosofiaan 

näkökulman, joka korostaa erilaisten todellisuuskäsitysten arvioinnissa erilaisten 

todellisuuskäsitysten ymmärtämistä osana erilaisia käytäntöjä ja elämänmuotoja. 

1.2. Tutkimuskysymys ja metodi 

Tutkielmassani tarkastelen laajemmin uskonnollista realismia uskonnonfilosofian 

erityiskysymyksenä sekä tarkemmin Putnamin ajattelun mahdollisuuksia tämän tematiikan 
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tarkasteluun uskonnonfilosofiassa. Tutkielmani päämääränä on tarkastella ja eritellä Putnamin 

omia uskonnonfilosofisia käsityksiä sekä tarkastella, millaisia näkökulmia hänen 

pragmaattinen pluralisminsa tarjoaa uskonnonfilosofiaan. Tätä pyrkimystä varten taustoitan 

kattavasti realismin ongelmaa yleisenä filosofisena kysymyksenä. Työni metodi on 

filosofinen analyysi. 

Yksi tutkimusaiheen keskeisistä ulottuvuuksista on kysymys uskonnollisen kielen 

tulkinnasta siinä mielessä, että onko sen pyrkimys viitata ihmismielestä riippumattomaan 

todellisuuteen. Vaikka lähestynkin tutkielmassani realismia ontologisena käsityksenä, tuo 

tämä kielellinen ulottuvuus siihen mukaan myös kielifilosofia sekä epistemologisia 

kysymyksiä. Pyrkimykseni ei kuitenkaan ole esittää näkemystä uskonnollisesta kielestä tai 

uskonnollisten väitelauseiden ja uskomusten totuudesta, vaan pikemminkin tarkastella 

erilaisia tapoja, joilla kieli vaikuttaa todellisuutta koskevien käsitysten muodostumiseen.  

On myös tärkeää huomata, että käsittelemäni aihepiirit ovat erittäin laajoja, minkä 

vuoksi väistämättä joudun myös sivuuttamaan lukuisia tärkeitä näkökulmia sekä varsinkin 

Putnamin kohdalla hänen ajatteluunsa kohdistunutta laajaa kriittistä keskustelua. 

Pyrkimykseni onkin esittää yleiskatsaus aiheeseen, joka toivoakseni tarjoaa suuntaviivoja niin 

kriittisille huomioille kuin uusille tutkimusaiheillekin. Lisäksi keskityn tässä tutkielmassa niin 

sanotun analyyttisen filosofian piirissä käsiteltyihin kysymyksiin ja rajaan käsittelyn 

ulkopuolelle niin sanotun mannermaisen filosofian kysymyksenasettelut. 

1.3. Tutkielman rakenne   

Tutkielmani jakautuu viiteen päälukuun: johdantoon, taustalukuun, Putnamin ajattelua 

koskevaan lukuun, analyysilukuun ja johtopäätöksiin. Luku yksi on johdantoluku, jossa 

esittelen yleisesti aihepiiriä, tutkimuskysymystäni ja aiheenrajausta. Luku kaksi on taustaluku, 

jossa tarkastelen realismia yleisenä filosofisena kysymyksenä, uskonnonfilosofian nykyisiä 

suuntauksia sekä uskonnollista realismia. Luvussa kolme tarkastelen Putnamin realismia 

koskevaa ajattelua, pragmaattista pluralismia sekä hänen suhdettaan pragmatistiseen 

ajatteluun. Luvussa neljä tarkastelen Putnamin uskonnonfilosofista ajattelua sekä tarkastelen 

sen tarjoamia näkökulmia uskonnonfilosofiaan. Luku 4.1. on jaettu viiteen alalukuun 

Putnamin uskontoa käsittelevästä kirjallisuudesta nousevien teemojen mukaan. Luvussa viisi 

teen yhteenvetoa aiemmista luvuista ja esitän johtopäätökseni. 
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2. Realismi uskonnonfilosofisessa keskustelussa 

2.1. Realismi yleisenä filosofisena kysymyksenä 

Kun puhumme realismista, on siihen etenkin arkikielessä helppo liittää erilaisia käsityksiä. 

Tyypillisesti puhe realismista liitetään esimerkiksi tilanteisiin, joissa keskustelun jonkun 

osapuolen käsitykset vaikuttavat irtaantuneen todellisuudesta, jolloin häneltä saatetaan vaatia 

realistisuutta, paluuta todellisuuteen. Taas puhuessamme arkisesti vaikkapa jonkun 

kaunokirjallisen teoksen tai elokuvan realistisuudesta olemme kiinnostuneita siitä, onko 

kyseinen teos uskollinen todelliselle elämälle ja maailmalle. Kertoessamme jostakin meille 

käyneestä sattumasta saattaa keskustelukumppanimme hämmästyksissään huudahtaa 

”todellako?”, eli onko tapahtunut todellisuudessa juuri niin kuin kerroin, vai onko kyse vain 

mielikuvitukseni tuotteesta.  

Nämä arkiset esimerkit liittyvät olennaisesti filosofiseen kysymyksenasetteluun 

realismista siinä mielessä, että niissä kaikissa on kysymys todellisuudesta ja ihmisen suhteesta 

siihen. Filosofiassa realismi viittaa laajassa mielessä todellisuuden ja sen osien luonnetta 

koskevaan tutkimukseen. Puhuttaessa todellisuudesta (reality) voidaan laajassa mielessä 

viitata kaikkien todellisten olioiden kokonaisuuteen. Realismilla filosofisena oppina 

tarkoitetaan käsityksiä joidenkin todellisuuden aspektien todellisuudesta.1 Tarkastelen 

seuraavassa alaluvussa, mitä ”todellisuudella” tai sillä, että jokin olio on ”todellinen” 

tarkoitetaan teknisessä mielessä, kun on kyse realismista. Alustavasti realismi voidaan 

kuitenkin väljästi määritellä käsitykseksi, jonka mukaan todellisuus ja (ainakin jotkut) sen 

aspektit ovat olemassa riippumatta havainnoijista, kielestä ja käytännöistä.  

Tarkasteltaessa realismia filosofisena kysymyksenasetteluna on kuitenkin ensin 

tarkennettava, puhutaanko realismista jonakin yleisenä ja yhtenäisenä kysymyksenä vai 

pikemminkin joukkona erilaisia realismeja. Ensimmäistä lähestymistapaa edustaa esimerkiksi 

Michael Devitt, joka on esittänyt, että realismissa on kyse ensisijaisesti ontologisesta 

teoriasta, jonka mukaan todellisuus on laajalti ihmisestä riippumaton. Kysymykset siitä, mitä 

perusteita meillä on ajatella näin sekä kysymykset tätä todellisuutta koskevan tiedon 

mahdollisuudesta, ja todellisuutta koskevien väitelauseiden totuudesta ovat taas toissijaisia 

käsitykselle todellisuuden luonteesta.2 Jälkimmäistä lähestymistapaa puolestaan edustavat 

 
1 Niiniluoto 1999, 1.  
2 Devitt 1997, 3–4. 



 

4 

 

muun muassa Ilkka Niiniluoto ja Sami Pihlström, jotka lähestyvät realismia joukkona erilaisia 

realismin ongelmia.3  

Ohittamaton tapaus yhdestä realismin ongelmasta on antiikin filosofiasta periytynyt 

kiista universaalikäsitteiden olemassaolosta. Tässä kiistassa realistinen kanta on ollut esittää, 

että käsitteet kuten ”kissa” tai ”kissuus” ja vaikkapa ”pyöreys” ovat olemassa omina 

todellisina olioinaan esimerkiksi platonisten ideoiden maailmassa.4 Taas tyypillistä realismin 

vastaista, eli antirealistista näkemystä on edustanut nominalismi, jonka mukaan 

universaalikäsitteet eivät ole todellisia ja että on olemassa vain yksilöolioita.5   

Realismi koskien universaalikäsitteitä on kuitenkin vain yksi realismin ongelma. 

Niiniluoto on laajemmin eritellyt teoksessaan Critical Scientific Realism kuusi erilaista 

realismin ongelmaa:  

1) Ontologinen: Mitkä oliot ovat todellisia? Onko todellisuus ihmismielestä 

riippumaton?  

2) Semanttinen: Onko totuus objektiivinen kielen ja todellisuuden suhde?  

3) Epistemologinen: Onko todellisuutta koskeva objektiivinen tieto mahdollista? 

4) Aksiologinen: Onko totuus yksi tieteen päämääristä? 

5) Metodologinen: Mitkä ovat parhaita metodeja tiedon tavoittelemiseen? 

6) Eettinen: Ovatko moraaliset arvot osa todellisuutta? 6 

Näiden lisäksi omaksi realismin osa-alueekseen nostetaan usein tieteellinen realismi, 

joka on itsessään hyvin laaja tutkimuskenttä, joka myös nivoutuu edellä mainittuihin 

realismin ongelmiin. Yleisesti tieteellisessä realismissa on kysymys muun muassa siitä, 

ovatko tieteellisten teorioiden postuloimat havaintojen tavoittamattomat teoreettiset oliot 

todella olemassa, ovatko tieteelliset teoriat tosia tai epätosia riippumatta inhimillisestä 

kokemuksesta tai tiedosta ja että edistyykö tiede kohti kokonaisvaltaista objektiivista käsitystä 

todellisuudesta.7  

Yksi tärkeä erottelu koskee sitä, lähestytäänkö realismin ongelmia yleisinä eli 

globaaleina vai rajattuina eli lokaaleina. Tieteellinen ja eettinen realismi ovat esimerkkejä 

lokaalista realismista, jossa on kysymys realismista jonkun rajatun filosofisen tutkimuksen 

osa-alueen suhteen. Globaali realismi puolestaan käsittelee realismia yleisenä kysymyksenä 

siitä, millainen todellisuus ylipäänsä on laajassa mielessä. Esimerkiksi ontologinen realismi 

 
3 Niiniluoto 1999, 2; Pihlström 2020, 1. 
4 Pihlström 2020, 2. 
5 Pihlström 2020, 4. 
6 Niiniluoto 1999, 2. 
7 Pihlström 2020, 1. 
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tarkastelee, voidaanko ylipäänsä pitää todellisuutta ihmismielestä riippumattomana 

kokonaisuutena. Samaten voidaan kysyä, onko todellisuutta koskeva objektiivinen tieto 

mahdollista ja ovatko todellisuutta koskevat väitteet tosia tai epätosia ihmismielestä 

riippumatta. On kuitenkin tärkeää huomata, että globaalit ja lokaalit kysymyksenasettelut 

nivoutuvat toisiinsa. Esimerkiksi tieteellistä realismia voidaan lähestyä ontologisen realismin 

näkökulmasta, mikäli halutaan tarkastella ovatko tieteellisten teorioiden postuloimat oliot 

todella olemassa. Taas toisaalta käsityksemme tieteellisestä realismista on välttämättä sidottu 

siihen, ajattelemmeko todellisuuden olevan yleensä ihmismielestä riippumaton.8  

Onkin tärkeää tunnistaa, että kysymys eri realismin ongelmien suhteista toisiinsa on 

huomattavan monimutkainen ja nivoutuu perustavanlaatuisiin eroihin eri filosofisten 

lähestymistapojen lähtökohtien välillä.9 Jo mainittu Michael Devitt on vaatinut eri realismin 

ongelmien jyrkkää erottamista toisistaan siten, että ontologisen realismin ongelma on 

ratkaistava ennen muiden ongelmien tarkastelua.10 Tosin on tärkeää erottaa toisistaan 

realismin ongelmien tahaton sekoittaminen näkökulmista, joissa eri realismin ongelmat 

nähdään oleellisesti toisiinsa nivoutuneina, jolloin niiden väliset rajat tarkoituksellisesti 

hämärtyvät.11 Devitt tosin myöntää itsekin, että vaatimus ontologisten kysymysten 

erottamisesta semanttisista ja episteemisistä kysymyksistä on yksinkertaistava, koska 

ontologinen realismi itsessään edellyttää jonkinlaista käsitystä siitä, että epistemologiset ja 

kielelliset käytäntömme eivät vaikuta todellisuuden riippumattomuuteen ihmismielestä.12  

Vaatimus eri realismin ongelmien erottamisesta voi kuitenkin olla perusteltua, sillä 

vaikka epistemologialla ja kielifilosofialla voikin olla merkittävä rooli ontologisten 

kysymysten selvittämisessä, niin ei ole lainkaan selvää, että näillä aloilla tehtävä tutkimus 

itsessään viime kädessä ratkaisisi metafyysisiä ongelmia.13 Eri realismin ongelmien 

erottamisesta ei kuitenkaan Niiniluodon mukaan seuraa, että jokin ongelma olisi välttämättä 

ensisijainen suhteessa toisiin, tai että ne eivät voisi olla toisiinsa nivoutuneita.14 Realismin 

voisikin paremmin nähdä filosofisena maailmankuvana, jonka jäsentäminen edellyttää, että 

eri realismin ongelmia käsitellään kokonaisuutena. Niiniluoto esimerkiksi näkee 

puolustamansa kriittisen tieteellisen realismin olevan täysimittainen tieteenfilosofinen 

 
8 Pihlström 2020, 2–3.  
9 Niiniluoto 1999, 2. 
10 Devitt 1997, 3.  
11 Niiniluoto 1999, 3. 
12 Devitt 1997, 4.  
13 Niiniluoto 1999, 3. 
14 Niiniluoto 1999, 4. 



 

6 

 

”tutkimusohjelma”, jota on arvioitava sen kyvyssä vastata edellä esitettyihin realismin 

ongelmiin.15 

Tähän mennessä olen tarkastellut realismia filosofisena kysymyksenasetteluna hyvin 

laajassa mielessä pyrkimyksenäni eritellä aiheelle keskeisiä kysymyksiä ja teemoja. Siirryn 

käsittelemään uskonnollista realismia erityisenä kysymyksenään luvussa 2.3., mutta sitä 

ennen luon yleisen katsauksen realismin keskeisiin käsityksiin sekä realismin ja 

totuusteorioiden väliseen suhteeseen. 

2.2. Realismin määritteleminen 

Tässä luvussa pyrin erittelemään tarkemmin realismin sisältöä, eli mistä puhutaan, kun 

puhutaan realismista jonkun asian suhteen. Realismin määritteleminen ei ole yksiselitteistä. 

Ensinnäkin tulee erottaa toisistaan realismi näkemyksenä jonkun käytännön, esimerkiksi 

tieteellisen toiminnan tulkinnasta ja realismi ontologisena kantana.16 Esimerkkinä 

tulkinnallisesta suhtautumisesta realismiin voisi nähdä Susan Haackin vuoden 1987 artikkelin 

””Realism””, jossa hän erittelee erilaisia ”realismeja” ja niitä vastaavia antirealismeja tieteen 

tulkinnasta. Tällöin realismin kysymys koskee esimerkiksi sitä, onko tiede kumulatiivista ja 

pyrkivätkö tieteelliset teoriat olemaan tosia tai epätosia väitteitä.17 Michael Devitt taas näkee 

realismin ontologisena kysymyksenä, joka koskee väitteitä siitä, mitä on olemassa. Perustava 

kysymys on tällöin, onko olemassa ihmisestä riippumaton todellisuus ja erityisesti onko tällä 

todellisuudella jonkinlaista meistä riippumatonta rakennetta.18  

Devittin määritelmän mukaan realismiin sisältyy kaksi ulottuvuutta: väite siitä, millaisia 

olioita on olemassa ja väite näiden olioiden riippumattomuudesta (independence).19 Olion 

riippumattomuudella tarkoitetaan, että se on olemassa objektiivisesti. Ollakseen jossain 

mielessä objektiivisesti olemassa, olion tulee olla olemassa sellaisena kuin se on, riippumatta 

siitä, millaisia uskomuksia meillä siitä on, tai kyvystämme ajatella tai tutkia sitä. Tämä ei 

tarkoita, että tämä olio olisi jollain tapaa inhimillisen tietokyvyn ulkopuolella vaan, että 

tietokykymme tai tiedollinen toimintamme ei konstituoi kyseisen olion olemassaoloa.20  

Objektiivinen olemassaolo ei kuitenkaan riitä tyydyttämään Devittin edellyttämää 

riippumattomuuden määritelmää. Hänen mukaansa realismi edellyttää, että materiaalinen 

todellisuus ja siihen kuuluvat oliot eivät ole olemassa vain objektiivisesti, vaan myös ei-

 
15 Niiniluoto 1999, 4.  
16 Byrne 2003, 2.  
17 Haack 1987, 276. 
18 Byrne 2003, 2. 
19 Devitt 1997, 14. 
20 Devitt 1997, 15.  
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mentaalisesti. Tämä tarkoittaa, että Devittin mukaan realismi ei ole yhteensopiva esimerkiksi 

näkemyksen kanssa, jonka mukaan todellisuus rakentuu havaintomme sisällöstä tai että 

todellisuus olisi perimmiltä luonteeltaan mentaalinen. Toisin sanoen realismin mukaan 

todellisuus on olemassa mentaalisesta riippumatta.21 Uskonnonfilosofian näkökulmasta 

jälkimmäisen vaatimuksen hyväksyminen kritiikittä nähdäkseni ohjaisi tarkastelun 

omaksumaan tutkimusta tarpeettomasti rajaavia taustaoletuksia, mikäli hylätään mahdollisuus 

realismin yhteensopivuudesta käsityksen kanssa, että todellisuuden perimmäinen luonne olisi 

ei-materiaalinen, kuten monesti uskonnollisessa ajattelussa oletetaan. Samansuuntaisesti 

Pihlström on huomauttanut, että ontologista idealismia pidetään usein antirealistisena kantana, 

vaikka idealismi voi olla myös realistinen kanta riippuen siitä, miten nämä näkemykset 

määritellään.22  

Mikäli halutaan välttyä tällaisilta sitoumuksilta, voidaan käyttää riippumattomuudelle 

rajatumpaa muotoilua, jonka mukaan todellisuus on olemassa ihmismielestä riippumatta. 

Tällöin mentaalinen ymmärretään jonakin ihmismielen tuottamana, kuten tahtona, toiveina, 

havaintokykynä, kielenä, teorioina, tietona tai arvoina.23 Puhuessani riippumattomuudesta 

olen käyttänyt ja käytän jatkossa ilmaisua ”ihmismielestä riippumatta”.24 Tämä voidaan 

sanoittaa myös toisin seuraten John Searlen realismin määritelmää, jonka mukaan todellisuus 

on olemassa inhimillisistä representaatioista riippumatta. Searle ei määrittele 

representaatioita vain kielellisiksi kuvauksiksi asioista, vaan laajemmin erilaiseksi 

inhimilliseksi intentionaaliseksi toiminnaksi, johon voidaan lukea myös edellä mainitut 

ihmismielen toiminnot.25  

Ihmismielestä riippumattomuus on siis olennaisesti ontologinen käsitys siitä, että 

ihmismielen toiminnot eivät missään relevantissa mielessä saa aikaan jonkin olion 

olemassaoloa. Niiniluoto jäsentää tätä ontologisena prioriteettina, jonka mukaan esimerkiksi 

A on ontologisesti riippuvainen B:stä, jos A ei voisi olla olemassa ilman B:n olemassaoloa. 

Niiniluoto käyttää tästä esimerkkinä henkilön näkemää unta: henkilön näkemä uni on 

ontologisesti riippuvainen tämän mielestä ja (materialismin mukaan) henkilön mieli 

puolestaan on ontologisesti riippuvainen tämän aivoista. Yksinkertainen ajatuskoe jonkin 

olion riippumattomuuden testaamiseksi on kysyä, olisiko olio A edelleen osa todellisuutta, 

 
21 Devitt 1997, 15.  
22 Pihlström 2020, 3–4. 
23 Niiniluoto 1999, 26. 
24 On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä ilmaisu sisältää puolestaan ihmiskeskeisen oletuksen siitä, että 

ihminen on ainoa olento, jonka tietoisuuden toiminnot ovat realismin kannalta merkittäviä.   
25 Searle 1995, 153. 
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vaikka B katoaisi.26 Tähän liittyen on tärkeää olla sekoittamatta kausaalista ja ontologista 

riippumattomuutta puhuttaessa vaikkapa kulttuurin tuottamista asioista. Esimerkiksi, jos 

valmistaisin itselleni pöydän, olisi tuo pöytä kausaalisesti riippuvainen minusta, koska se ei 

olisi olemassa ilman toimintaani. Kuitenkin se on minusta ontologisesti riippumaton, koska 

sen jälkeen, kun pöytä on valmistunut, jatkaa se olemassaoloaan, vaikka minä itse lakkaisin 

olemasta.27 Sosiaalisen todellisuuden, esimerkiksi erilaisten instituutioiden tai vaikkapa rahan 

olemassaolo on oma kysymyksensä, koska samaan aikaan kun tällaiset instituutiot ovat 

pitkälti ontologisesti ihmismielestä riippuvaisia, niin yksittäisillä ihmismielillä vaikuttaisi silti 

olevan suhteellisen pieni merkitys näiden instituutioiden olemassaololle. 

Searle on toisaalta esittänyt, että vaikka todellisuuden olemassaolo olisi ontologisesti 

riippuvainen subjektiivisista ihmismielistä ja viimeisen ihmislajin edustajan kuoltua 

todellisuus vain katoaisi, ei tämä silti kumoaisi realismia. Hänen argumenttinsa perustuu 

käsitykselle, että realismin väite todellisuuden riippumattomuudesta ei ole metafyysinen vaan 

looginen. Hänen mukaansa vaikka todellisuus olisi subjektiivisista mielistä riippuvainen, ei 

tämä ole millään tavalla loogisesti seurausta siitä, miten tätä todellisuutta representoimme.28 

Vaikka kävisikin ilmi, että todellisuus on perimmältä luonteeltaan mentaalinen, ei tämä 

Searlen mukaan osoittaisi realismia epätodeksi, koska tällöinkin olisi silti olemassa 

representaatioista riippumaton todellisuus.29  Hänen mukaansa ”realismi on näkemys, jonka 

mukaan on tapa, jonka mukaan asiat ovat loogisesti riippumatta kaikista inhimillisistä 

representaatioista. Realismi ei sano mitään siitä, millä tavalla asiat ovat, vain että on tapa, 

miten ne ovat.”30 Searlen näkemys edustaa tällöin tietyssä mielessä ”heikkoa” realismin 

määritelmää: se esittää vain väitteen siitä, että on olemassa todellisuus, joka on inhimillisistä 

representaatioista riippumaton. Se pidättäytyy ottamasta kantaa siihen, millainen 

ihmismielestä riippumaton todellisuus on ja millaisia asioita se sisältää.  

Realismi kuitenkin useimmiten pyrkii vahvempaan väitteeseen todellisuuteen kuuluvista 

olioista. Devittin mukaan realismin tulisi ainakin voida sitoutua siihen, että on olemassa 

sellaisia ”tavallisen terveen järjen” ja arkikokemuksen tunnistamia materiaalisia objekteja 

kuten puita ja kiviä sekä asioita kuten vesi. (viittaan tällaisiin olioihin jatkossa arkijärjen 

olioina.)31 Caleb Millerin mukaan lisäksi realismin voidaan ainakin nähdä kattavan arkijärjen 

 
26 Niiniluoto 1999, 26.  
27 Pihlström 2020, 3.  
28 Searle 1995, 156. 
29 Searle 1995, 157. 
30 Searle 1995, 155. 
31 Devitt 1997, 17.  
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uskomukset, joita ovat sellaiset uskomukset, joita pidämme itsestään selvinä. Tällaisia ovat 

esimerkiksi, että ”linnut lentävät” ja ”vastasyntyneet ovat kyvyttömiä huolehtimaan omista 

tarpeistaan”. Taas esimerkiksi uskonnolliset ja tieteelliset uskomukset eivät ole arkijärjen 

uskomuksia, vaikka ne olisivat laajalti hyväksyttyjä.32 Millerin mukaan arkijärjen olioita 

koskevat uskomukset tarjoavat myös argumentin realismin puolesta. Vaikuttaisi siltä, että 

arkijärjen olioita koskevat episteemiset käytäntömme lähtökohtaisesti perustuvat käsitykselle, 

että omaksumme uskomuksia, koska toteamme jonkun asiaintilan vallitsevan sen sijaan, että 

ajattelisimme omaksumamme uskomuksen jollakin tavalla saavan aikaan tämän asiaintilan tai 

vaikuttavan siihen. Tässä kuvassa realismi olisi rationaalisin selitys arkisille episteemisille 

käytännöillemme.33 

Luonnontieteen edistyksen myötä realismia on laajennettu koskemaan myös 

luonnontieteen havaintojen ja teorioiden kuvaamia olioita. Näitä olioita on kahdentyyppisiä. 

Ensimmäisen tyypin oliot ovat samankaltaisia kuin arkijärjen oliot siinä mielessä, että ne ovat 

tavallisella aistikokemuksella havainnoitavia ja materiaalisia kuten vaikkapa puut ja arjen 

käyttöesineet. Nämä kuitenkin eroavat arkijärjen olioista sikäli, että ne ovat usein kaukana 

tyypillisestä arkikokemuksen piiristä. Tällaisia luonnontieteen kuvaamia olioita ovat 

esimerkiksi Saturnuksen renkaat ja harvinaiset eliölajit. Realismin ulottaminen koskemaan 

tällaisia tavallisella aistikokemuksella havaittavia tieteellisiä olioita on Devittin mukaan 

ongelmatonta, mikäli on jo valmis sitoutumaan arkijärjen olioiden todellisuuteen realistisessa 

mielessä.34 

Tavallisella aistikokemuksella havainnoitavien olioiden lisäksi monet nykyisen 

luonnontieteen teoriat käsittelevät olioita, joita ei voida havainnoida suoraan tavallisella 

aistikokemuksella. Tällaisia ovat esimerkiksi alkeishiukkaset ja kaareutunut aika-avaruus. 

Tällaisia olioita on pidetty ongelmallisina realismin kannalta johtuen näiden olioiden 

luonteesta teorioiden postulaatteina. Tästä onkin syntynyt tieteenfilosofian suuntauksia, jotka 

hyväksyvät realismin tavallisella aistikokemuksella havainnoitavien olioiden osalta, mutta 

jotka ovat antirealistisia tämän kokemuksen ulkopuolisten teoreettisten olioiden suhteen 

pitäen niitä esimerkiksi eräänlaisena ”hyödyllisenä fiktiona”. Tieteellinen realismi on 

tällaisille teorioille vastakkainen näkemys, joka sitoutuu realismiin myös tieteellisten 

teorioiden esittämien tavallisen aistikokemuksen ulkopuolisten olioiden suhteen.35 Tämän 

 
32 Miller 2002, 14. 
33 Miller 2002, 16. 
34 Devitt 1997, 18.  
35 Devitt 1997, 18. 
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tutkielman tarkoituksena ei ole ottaa sinänsä kantaa realismiin spesifinä tieteenfilosofisena 

kysymyksenä, joten en käsittele tämän kysymyksen osalta enempää tieteellisen realismin 

problematiikkaa. 

Devittin mukaan on myös määriteltävä, kuinka laajalti realismi sitoutuu esimerkiksi 

arkijärjen tai tieteellisten teorioiden olioiden olemassaoloon. Hänen mukaansa olisi realismin 

kannalta liian vaativaa väittää, että realismin tulisi sitoutua kaikkien tällaisten olioiden 

olemassaoloon. Tällöin realismin tulisi koskea myös sellaisia tavallisen terveen järjen olioita, 

joiden olemassaolo voidaan hyvällä syyllä kyseenalaistaa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset 

kansanomaisten uskomusten (folk theory) esittämät oliot, kuten lentävät lautaset tai Loch 

Nessin hirviö, sekä flogistonin kaltaiset tieteelliset oliot, joita koskevat tieteelliset teoriat ovat 

osoittautuneet virheellisiksi.36 Tämä vaatimus heikentäisi realismin uskottavuutta 

huomattavasti, mikäli jokainen virheellinen ontologinen sitoumus olisi loogista evidenssiä 

realismia vastaan. Devittin mukaan tällainen vaatimus on kuitenkin tarpeeton. Realisti voi 

valita myös varovaisemman lähestymistavan todellisuuteen, jonka mukaan useimmat 

arkijärjen ja tieteellisten teorioiden ontologiset sitoumukset ovat enemmän tai vähemmän 

oikeassa.37 

En tarkastele laajemmin erilaisia antirealistisia näkemyksiä, mutta lienee silti tarpeellista 

tarkastella joitakin realismia vastaan esitettyjen argumenttien tyyppejä. Miller jakaa nämä 

kahteen kategoriaan. Ensimmäisen kategorian argumentit perustuvat joillekin metafyysisille 

väitteille, jotka ovat ristiriidassa realismin kanssa. Näiden argumenttien pyrkimys on siis 

esittää kokonaan vaihtoehtoinen ontologinen näkemys, jonka mukaan realismi ei voi pitää 

paikkaansa. Tällaista edustaisi vaikkapa subjektiivinen idealismi tai jonkinlainen pitkälle 

viety sosiaalisen konstruktivismin muoto.38  

Toisen kategorian argumentit pyrkivät osoittamaan, että realismilla itsellään on 

epäuskottavia seurauksia.39 Tällaiset argumentit ovat luonteeltaan useimmiten epistemologisia 

ja niiden pyrkimys on osoittaa, että vaikka realismi olisikin totta, niin emme voisi tietää sitä. 

Tällöin kysymys ei niinkään ole siitä, että onko realismille riittävästi perusteita, vaan 

pikemminkin siitä, että meillä ei voi olla kognitiivista pääsyä mihinkään, mikä oikeuttaisi 

uskomuksen realismin totuuteen. Tällöin meidän tulisi pysyttäytyä todellisuudessa sellaisena 

kuin meillä on siihen pääsy kognitiivisten kykyjemme ja kielellisten käytäntöjemme kautta. 

 
36 Devitt 1997, 18. 
37 Devitt 1997, 18. 
38 Miller 2002, 18–19.  
39 Miller 2002, 19. 
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Vahvempi näkemys tästä olisi väittää, että kognitiiviset kykymme ja kielelliset käytäntömme 

rajoittavat meitä niin paljon, että emme voi puhua tai tietää mitään todellisuudesta sellaisena 

kuin se ihmismielestä riippumatta on.40 

Millerin mukaan tällaiset episteemiset argumentit eivät vaikuttaisi sinänsä kumoavan 

realismia. Hänen mukaansa ensinnäkin siitä, että emme voi tietää onko jokin näkemys tosi tai 

epätosi, ei seuraa, että se olisi epätosi. Myöskään vaikkapa kielen vaikutus todellisuuden 

kuvaamiseen ei ole sinänsä ristiriidassa realismin keskeisten olettamusten kanssa sikäli, että 

viisi metriä korkea puu on niin korkea kuin se on riippumatta siitä, mitä mittayksikköä 

käytämme tämän ilmaisemiseen.41 Epistemologiset argumentit kognitiivisesta pääsystä 

todellisuuteen voivat kuitenkin heikentää realismin uskottavuutta, mikäli ne kykenevät 

osoittamaan, että ihmisillä ei ole sellaista pääsyä todellisuuteen sinänsä kuin realistit 

vaikuttaisivat olettavan meillä olevan.42 

2.2.1. Realismi ja totuus 

Realismin suhde totuuden käsitteeseen on yksi keskeisistä realismin ongelmaan yleisesti 

liitetyistä kysymyksistä. Vaikka tämän tutkielman tarkoitus ei ole käsitellä totuusteoreettisia 

kysymyksiä, on aihe kuitenkin liian tärkeä sivuutettavaksi täysin. Realismi ja totuus liitetään 

toisiinsa yleensä siksi, että ajattelemme totuuden olevan jotain objektiivista ja realismi taas on 

käsitys siitä, että on jokin objektiivinen tapa, jolla asiat ovat olemassa.43 Yleisesti tässä totuus 

ymmärretään totuuden korrespondenssiteorian mielessä. 

Totuuden korrespondenssiteoria sitoutuu vähimmillään käsitykseen, että totuus 

edellyttää seuraavan ekvivalenssin toteutumista: 

1. s on tosi, jos ja vain jos p 

Jossa ”p” on käännös lauseesta, johon ”s” viittaa.44 Esimerkiksi lause ”lumi on 

valkoista” on tosi, jos ja vain jos on niin, että tämä lause viittaa lauseeseen, joka ilmaisee 

lumen olevan valkoista. Tämä saattaa vaikuttaa triviaalilta, mutta mikäli korvataan 

alkuperäinen suomen kielen lause esimerkiksi lauseella ”snow is white”, huomataan, että 

esitetty ekvivalenssikaava on informatiivinen. Mikäli lausetta ”lumi on valkoista” puolestaan 

käytettäisiin jossain mahdollisessa maailmassa ilmaisemaan vaikkapa tosiasiaa, että vesi 

 
40 Miller 2002, 20. 
41 Miller 2002, 21.  
42 Miller 2002, 21-22.  
43 Glanzberg. 
44 Devitt 1997, 27. 
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esiintyy luonnossa kolmessa olomuodossa, ekvivalenssi osoittautuisi epätodeksi, koska ”s”:n 

tulkintaa tulisi muuttaa käytetyn kielen myötä.45 

 Totuuden korrespondenssiteoria pyrkii totuuden määritelmään, jossa totuus 

määritellään jonkin asian, usein proposition relaatioksi johonkin todellisuuden osaan. Tätä 

suhdetta nimitetään korrespondenssiksi ja todellisuuden osaa tosiasiaksi.46 Devitt erittelee 

totuuden korrespondenssiteorian keskeiset piirteet seuraavasti:  

Tyypin x lauseet ovat tosia tai epätosia (1) niiden rakenteen; (2) lauseen osien ja 

todellisuuden viittaussuhteiden sekä (3) tuon todellisuuden objektiivisen ja [ihmis]mielestä 

riippumattoman luonteen nojalla.47 

 Tämän näkemyksen mukaan siis lauseilla itsellään on joitakin ominaisuuksia, jotka 

mahdollistavat niiden viittaamisen todellisuuteen. Lisäksi lauseilla on ominaisuuksia, jotka 

tekevät niistä ”totuutta kantavia” (truth-bearing). Esimerkiksi käskylauseet eivät vaikuttaisi 

olevan tällaisia lauseita, koska ne eivät pyri viittaamaan johonkin todellisuuden tosiasiaan. 

Totuusteoreetikoiden keskuudessa on käyty keskustelua siitä, mitä nämä totuudenkantajat 

ovat. Nykyisin suosituimpina vaihtoehtoina pidetään propositioita, julkisen kielen lauseita 

(public language sentences) ja lausemuotoisia mentaalisia ajatuksia.48 Tämän tutkielman 

kannalta keskeistä on, että tässä tapauksessa totuus ymmärretään semanttisena suhteena, joka 

koostuu kielen ja todellisuuden oikeanlaisesta korrespondenssista. Tämä suhde on kuitenkin 

myös mahdollista ymmärtää ontologisena suhteena. 

D. M. Armstrongin mukaan propositiot ovat uskomusten intentionaalisia objekteja. 

Uskomukset ovat hänen mukaansa olemukseltaan käsityksiä siitä, että jokin asiaintila on niin 

tai näin. Mihin ikinä uskotaankaan, on propositio tällöin sen uskomuksen intentionaalinen 

kohde. Tämän määritelmän mukaan myös esimerkiksi jotain asiaintilaa koskevien ajatusten 

tai merkityksellisten lauseiden intentionaalisena kohteena voidaan pitää propositioita. 

Propositiot ovat tällöin eräänlaisia abstraktioita uskomusten sisällöstä, siitä mikä tekee 

jostakin uskomuksesta tai väittämästä juuri sen uskomuksen.49 Jonkin proposition totuus taas 

tarkoittaa, että kyseiselle propositiolle on olemassa totuudentekijä (truthmaker), johon se on 

tietyssä suhteessa. Tämä suhde voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti: ”jokaiselle 

objektille x ja propositiolle y: x on totuudentekijä y:lle, jos ja vain jos on välttämätöntä, että 

 
45 Niiniluoto 1999, 61. 
46 David 2018, 238. 
47 Devitt 1997, 29. “Sentences of type x are true or false in virtue of: (1) their structure; (2) the referential 

relations between their parts and reality; (3) the objective and mind-independent nature of that reality.” 
48 David 2018, 240.  
49 Armstrong 2004, 13. 
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jos x on olemassa, niin y on tosi.”50 Armstrongin näkemys on sikäli vahvempi versio totuuden 

korrespondenssiteoriasta, että sen mukaan totuus on ontologinen suhde siinä mielessä, että 

jonkin väitteen totuudentekijöiden on oltava olemassa, jotta tämä väite olisi tosi.  

Kysymys realismin ja totuuden korrespondenssiteorian suhteesta jakaa ajattelijoita. 

Esimerkiksi Searle ja Devitt pitävät realismin ja totuusteoriat erillään. Searlen mukaan 

”realismi ei ole totuusteoria eikä se edellytä mitään totuusteoriaa” ja hän vielä tarkentaa, että 

realismi on periaatteessa yhteensopiva minkä tahansa totuusteorian kanssa, koska se on 

ontologinen, ei semanttinen teoria. Totuuden korrespondenssiteoria vaikuttaisi sen sijaan 

ainakin standarditulkinnoissa edellyttävän realismia, koska teoria edellyttää ulkopuolisen 

riippumattoman todellisuuden, johon totuudenkantajien tulee olla korrespondenssisuhteessa 

ollakseen tosia.51 Devittin mukaan totuuden korrespondenssiteoria ei myöskään edellytä 

realismia. Hän kuitenkin huomauttaa, että todellisuuden, josta väitteiden totuus riippuu, on 

tosin oltava ihmismielestä riippumaton, mikä edellyttää realismia todellisuuden ihmismielestä 

riippumattomuuden mielessä. Totuuden korrespondenssiteoria ei kuitenkaan ota kantaa 

realismin olemassaolon ulottuvuuteen: se yksinkertaisesti kertoo, mitä on jollekin väitteelle 

olla tosi, ei mitkä lauseet ovat tosia ja täten, mitkä oliot ovat todellisia.52 

Tästä eroavia näkemyksiä on esittänyt muun muassa Michael Dummett. Hänelle 

realismi on semanttinen näkemys siitä, mikä yleisesti tekee tietyn luokan (tieteellisistä, 

matemaattisista, moraalisista jne.) väittämistä tosia. Dummettin mukaan realismi 

vähimmillään väittää, että tietyn luokan väittämät ovat sellaisessa suhteessa meistä 

riippumattomaan todellisuuteen, joka tekee siihen luokkaan kuuluvasta väitteestä määrätysti 

toden tai epätoden riippumatta siitä, tiedämmekö tai olemmeko ylipäänsä kykeneviä 

tietämään sen totuusarvoa. Tällöin realismista seuraa bivalenssin periaatteen hyväksyminen 

tietyn luokan väitteille. Tällöin mikäli olemme realisteja esimerkiksi tieteellisten tai 

uskonnollisten väitteiden suhteen, ajattelemme kaikkien tämän luokan väitteiden olevan joko 

tosia tai epätosia.53  

2.3. Realismi uskonnonfilosofiassa 

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan realismin ongelmaa uskonnonfilosofian kontekstissa. 

Puhuttaessa uskonnonfilosofiasta, voidaan lähes poikkeuksetta olettaa sen olevan teististä 

uskonnonfilosofiaa, ainakin niin sanotun analyyttisen uskonnonfilosofian kontekstissa. 

 
50 Lowe & Rami 2014, 13. 
51 Searle 1995, 154. 
52 Devitt 1997, 42. 
53 Dummett 1982, 55. 
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Teistisen näkemyksen perusoletus on, että uskomukset Jumalan olemassaolosta tai 

”Todellisuuden perimmäisestä luonteesta” ovat keskeisiä uskonnollisille 

maailmankatsomuksille.54 Syynä tälle voidaan nähdä esimerkiksi, että länsimaista 

uskonnonfilosofiaa on harjoitettu syvässä yhteydessä monoteistisiin uskontoihin. 

Uskonnonfilosofiassa on kuitenkin esitetty myös näkemyksiä, jotka ottavat etäisyyttä 

teistiseen ymmärrykseen uskonnosta, minkä lisäksi ei-teististä uskonnonfilosofiaa on 

harjoitettu varsinkin kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden ulkopuolella.55  

Yksi tyypillinen teismin määritelmä on, että on olemassa Jumala, joka on välttämätön 

ruumiiton olio, joka on kaikkivoipa, kaikkitietävä täydellisen hyvä maailman luoja.56 On 

kuitenkin tärkeää huomata, että teismille ei ole yhtä tiettyä määritelmää. Uskonnonfilosofien 

kulloinkin käyttämät teismin ja termin ”Jumala” määritelmät eivät ole neutraaleja, vaan ne 

ovat usein sidoksissa uskonnollisiin traditioihin sekä filosofisiin ja teologisiin koulukuntiin, 

vaikka usein eri ajattelijat pyrkivätkin esittämään ajattelunsa neutraalina.57 On myös tärkeää 

huomata, että tässä ymmärrän teistisen uskonnonfilosofian laajempana kontekstina, joka pitää 

sisällään teismin, ateismin ja agnostisismin erilaisina kantoina keskeisiin teistisiin käsityksiin. 

Yksinkertaisimmillaan siis teismi suhtautuu myöntävästi Jumalan olemassaoloon, ateismi 

kieltävästi ja agnostisismi pidättäytyy sitoutumasta kumpaankaan näkemykseen.58  

Ennen 1900-lukua merkittävä osa uskontoa käsittelevästä filosofiasta on ollut realistista. 

Tyypillisesti tämä on ymmärretty käsityksenä, jonka mukaan uskonnolliset uskomukset ovat 

tosia tai epätosia ihmismielestä riippumatta ja että ”jumalallinen todellisuus” on tai ei ole 

olemassa ihmismielestä riippumatta.59 Immanuel Kantin ja Friedrich Nietzschen kaltaiset 

ajattelijat osaltaan haastoivat yleisesti vallitsevia filosofisia käsityksiä realismista ja 

totuudesta, minkä lisäksi heidän ajattelullaan oli myös suoria vaikutuksia 

uskonnonfilosofialle. Kuitenkin Charles Taliaferron mukaan uskonnolliselle realismille 

kenties merkittävimmän haasteen esittivät 1900-luvulla looginen positivismi ja looginen 

empirismi sekä Ludwig Wittgensteinin (1889–1951) ajattelusta innoittunut 

uskonnonfilosofia.60  

Looginen positivismi filosofisena liikkeenä syntyi 1900-luvun alussa uutena filosofiana, 

jonka pyrkimys oli ottaa etäisyyttä perinteisen filosofian, erityisesti metafysiikan 

 
54 Koistinen 2000, 20. 
55 Taliaferro. 
56 Vainio & Visala 2011, 39.  
57 Koistinen 2000, 26. 
58 Taliaferro 1998, 15. 
59 Taliaferro. 
60 Taliaferro. 
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pyrkimyksiin saavuttaa todellisuutta koskevaa tietoa filosofisin menetelmin. Näytti siltä, että 

tämän tehtävän olisi ottanut moderni luonnontiede ja filosofian tehtäväksi jäisi selventää 

kieleen ja kielen merkitykseen liittyviä kysymyksiä.61 Yhden loogisen positivismin 

keskeisimmän ajattelijan A. J. Ayerin mukaan on kahdenlaisia aitoja väitelauseita. 

Ensimmäinen ryhmä ovat analyyttiset ”ideoiden välisiä suhteita” koskevia lauseita, kuten 

matematiikan ja logiikan väitelauseet. Toinen ryhmä ovat empiiristä todellisuutta, eli 

tosiasioita koskevat väitelauseet. Tätä jälkimmäistä ryhmää koskee niin sanottu 

verifikaatioperiaate, jonka mukaan ollakseen mielekäs empiirinen väite, on oltava jokin 

mahdollinen aistikokemus, joka verifioisi eli osoittaisi tämän väitteen joko todeksi tai 

epätodeksi. Mikäli tällaista aistikokemusta ei voida esittää, niin kyseinen väite ei ole tosi tai 

epätosi, vaan se on ”kirjaimellisesti mieletön”.62 Ayerin mukaan väitteet esimerkiksi Jumalan 

olemassaolosta pyrkivät olemaan tosiasiaväitteitä. Kuitenkin koska niitä ei voida verifioida 

aistikokemuksella, ovat niin teistiset, ateistiset kuin agnostisetkin väitteet mielettömiä, eli ne 

eivät aidosti koske todellisuutta.63  

Toisenlainen näkemys uskonnolliseen kieleen muodostui 1900-luvun puolivälissä niin 

sanotun arkikielen filosofian myötä, johon vaikutti erityisesti Ludwig Wittgensteinin 

myöhäiskauden ajattelu.64 Tarkastelen tutkielmani seuraavissa luvuissa laajemmin 

Wittgenteinin ajattelua Putnamin kautta. Tiivistetysti wittgensteinilaista lähestymistapaa voisi 

kuvata pyrkimyksenä selvittää, miten uskonnollista kieltä käytetään uskonnollisessa 

kontekstissa sen sijaan, että oletettaisiin näillä ilmaisuilla olevan yksi kaikista 

käyttöyhteyksistä irrallinen merkitys.65 Yksi tällaisen ajattelutavan edustajista on D. Z. 

Phillips, jonka mukaan uskonnonfilosofian tehtävä ei ole ottaa kantaa uskonnollisten 

uskomusten totuusarvoihin, vaan ymmärtää sitä ja tehdä sille oikeutta.66 Wittgensteinilaisen 

uskonnonfilosofian suhde realismiin ei ole aivan ilmiselvä. Wittgensteinilaiset ajattelijat 

suhtautuvat kuitenkin hyvin kriittisesti ajatukseen siitä, että Jumalasta voitaisiin puhua oliona 

samassa realistisessa mielessä kuin arkikokemuksen olioista, minkä vuoksi heidän on tulkittu 

edustavan antirealismia.67  

 
61 Koistinen 2014, 24. 
62 Ayer 1971, 9. 
63 Ayer 1971, 120–121. 
64 Koistinen 2014, 26. 
65 Koistinen 2014, 27–29. 
66 Koistinen 2014, 38. 
67 Koistinen 2014, 71. 

Wittgensteinilainen uskonnonfilosofia on kuitenkin hyvin laaja ja usein väärinymmärretty lähestymistapa, jonka 

tarkempi käsitteleminen tässä ei ole mahdollista. Perusteelliseen esitykseen aiheesta ks. Koistinen 2014.  
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1970-luvulla analyyttisen filosofian piirissä sekä loogisen positivismin ja empirismin 

vaikutus hiipui (joskin voidaan nähdä, että ratkaiseva filosofinen kritiikki esitettiin jo W.V.O. 

Quinen vuoden 1951 artikkelissa ”Two Dogmas of Empiricism”) ja tämän myötä 

laajemminkin kielifilosofinen tutkimus jäi myös uskonnonfilosofiassa marginaaliin. Voidaan 

sanoa metafysiikan ”palanneen” filosofiaan, minkä myötä uskonnollisia väitteitä alettiin 

uudestaan tarkastelemaan mielekkäinä tosiasiaväitteinä.68 Yksi analyyttisen filosofian 

keskeisistä piirteistä Timo Koistisen mukaan onkin, että uskomukset nähdään tärkeänä osana 

uskonnollista elämää. Uskonnollisia uskomuksia ei nähdä tärkeänä vain yksittäisten ihmisten 

maailmankatsomuksille, vaan ne ovat itse uskontojen perusta. Tämän vuoksi myös 

analyyttisessä uskonnonfilosofiassa on painotettu yksittäisten uskomusten tutkimuksen 

merkitystä.69 Analyyttiselle uskonnonfilosofialle on myös tyypillistä ajatella, että 

uskonnolliseen elämänmuotoon osallistuminen on mielekästä vain, mikäli uskonnolliset 

uskomukset ovat tosia. Koska uskonnollisten uskomusten omaksuminen vaikuttaisi johtavan 

myös velvoitteeseen noudattaa tiettyjä moraalisia vaatimuksia, kuten uskontojen 

moraalisäännösten noudattamista tai osallistumista liturgiseen elämään, olisi peräti ajan 

haaskausta osallistua tähän, elleivät perustavat uskomukset, joihin elämänmuoto 

käytäntöineen perustuu, olisi totta.70 

Yksi nykyaikaisen teistisen uskonnonfilosofian merkittävimpiä suuntauksia on 

evidentialismi. Yksi evidentialismia määrittävä ajatus on, että uskonnollisia uskomuksia on 

arvioitava rationaalisesti samalla tavalla kuin arkisia tai tieteellisiä uskomuksiakin.71 Kenties 

tunnetuin evidentialisten ajattelun edustaja on Richard Swinburne, jonka mukaan Jumalaa 

koskevia uskomuksia voidaan analysoida empiiristä evidenssiä eli todistusaineistoa 

tarkastelemalla samoilla kriteereillä kuin tieteellisiä hypoteesejakin arvioidessa. Tässä 

kuvassa Jumalan olemassaoloa arvioidaan selityksenä erilaisille empiirisille havainnoille 

kuten maailmankaikkeuden olemassaololle ja säännönmukaisuudelle.72 Keskeinen työkalu 

tässä on ollut bayesilaisen todennäköisyyslaskennan soveltaminen uskonnonfilosofiaan. 

Tämän pyrkimys yksinkertaisimmillaan on osoittaa, että uskonnolliset uskomukset eivät vaadi 

tuekseen niinkään suoraa empiiristä vahvistusta, vaan pikemminkin, että niitä voidaan pitää 

oikeutettuina, mikäli ne ovat todennäköisin selitys jollekin evidenssille.73 Tässä 

 
68 Koistinen 2014, 29–30. 
69 Koistinen 2000. 20–21. 
70 Koistinen 2000, 50. 
71 Pihlström 2001, 31–32. 
72 Swinburne 1997, 12–13. 
73 Ala-Prinkkilä 2014, 128; 136–137. 
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lähestymistavassa eri hypoteesien todennäköisyyttä arvioidaan tyypillisesti vetoamalla 

erilaisiin tiedollisiin normeihin kuten yksinkertaisuuteen (muiden tekijöiden ollessa samoja 

meidän tulisi valita teoria, joka sitoutuu pienempään määrään periaatteita ja olioita) ja 

selitysvoimaan (muiden tekijöiden ollessa samoja meidän tulisi valita teoria, joka selittää 

suuremman joukon ilmiöitä).74 

Evidentialistinen lähestymistapa on sinällään neutraali suhteessa teismiin ja ateismiin. 

Ateistinen evidentialismi pyrkii lähinnä osoittamaan, että uskonnollisten uskomusten tueksi ei 

voida esittää tarpeeksi evidenssiä, tai että niiden tueksi esitetty evidenssi voidaan selittää 

vetoamatta teismiin. Pyrkimyksenä ei tyypillisesti niinkään ole evidenssiin vetoamalla 

osoittaa Jumalaa olemattomaksi vaan osoittaa, että on todennäköistä, että Jumala ei ole 

olemassa.75 Graham Oppy on esimerkiksi argumentoinut, että naturalismi on kaikessaan 

yksinkertaisempi selitys relevanteille selitettäville tekijöille, mikä tekee naturalismista teismiä 

todennäköisemmän teorian.76 

Evidentialistisen uskonnonfilosofian ohella toinen vaikutusvaltainen 

uskonnonfilosofian suuntaus on ollut reformoitu epistemologia, jonka epäilemättä tunnetuin 

edustaja on Alvin Plantinga. Reformoitu epistemologia suhtautuu kriittisesti evidentialismiin 

sikäli, että sen mukaan uskonnolliset uskomukset eivät tarvitse tuekseen evidenssiä, vaan 

niihin uskominen voi olla oikeutettua niin sanottuina perususkomuksina.77 Reformoidun 

epistemologian edustajista etenkin William P. Alston on käsitellyt uskonnollista realismia 

puolustaen aleettiseksi realismiksi nimeämäänsä näkemystä, jota käsittelen myöhemmin tässä 

luvussa.78 

Yksi tapa lähestyä nykyaikaista uskonnonfilosofiaa on arvioida sitä suhteessa 

realismin ongelmaan. Tarkastelemalla uskonnonfilosofian realistisia taustaoletuksia, voidaan 

mahdollisesti ymmärtää tarkemmin eri suuntausten filosofisia pyrkimyksiä suhteessa niiden 

perustavaan käsitykseen todellisuuden ja ihmisen suhteesta. Lisäksi tämä tarkastelu antaa 

nähdäkseni analyyttisesti voimakkaan työkalun paneutua erilaisten uskonnonfilosofisten 

ajattelutapojen piirteisiin sen sijaan, että pintatasolla tarkasteltaisiin yksittäisiä argumentteja.  

Kun on kyse teistisestä uskonnonfilosofiasta, voidaan kysymys uskonnollisesta 

realismista asetella erilaisin tavoin. Kuten realismissa yleensä voidaan, realismin nähdä 

olevan uskonnollisen kielenkäytön tulkintaa. Tällöin kysmys on, voidaanko Jumalaa koskeva 

 
74 Oppy 2013, 7–8. 
75 Pihlström 2001, 33. 
76 Oppy 2013, 85–86. 
77 Koistinen 2014, 36–37. 
78 Ks. Alston 1995. 
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ilmeisen intentionaalisesti transsendenttiin aistihavainnon ulkopuoliseen olioon viittaava puhe 

tulkita realistisesti vai ei.79 Tällöin käsitys realismista poikkeaa muun muassa Devittin 

realismikäsityksestä. Koska realismi on Devittin mukaan ontologinen teesi, tarkoittaa tämä, 

että realismi tiettyjen asioiden suhteen on mahdollista vain, mikäli ne ovat olemassa 

ihmismielestä riippumatta. Tätä käsitystä seuraten uskonnollisessa realismissa olisi kyse 

pikemminkin siitä, ovatko uskonnollisen kielen nimeämät oliot olemassa ihmismielestä 

riippumatta. Puhuttaessa uskonnollisesta realismista on siis tehtävä ero sen välillä, 

tarkastelemmeko uskonnollisen kielen merkitystä ja intentiota vai sitä, ovatko uskonnollisen 

kielen oliot olemassa realistisesti ja onnistuuko uskonnollinen kieli viittaamaan näihin 

olioihin.80 Ensin mainittua lähestymistapaa painottava näkisi ensisijaisena kysymyksenä, 

voidaanko realismin ongelma ratkaista tarkastelemalla vain inhimillistä kieltä ja käytäntöjä. 

Jälkimmäisen lähestymistavan edustaja puolestaan näkee todellisuuden vaikutuksen tärkeänä 

selittävänä tekijänä näille käytännöille, jolloin keskittyminen pelkästään näihin käytäntöihin 

olisi riittämätöntä.81  

Peter Byrnen mukaan realismin ongelman ontologinen ja tulkinnallinen ulottuvuus 

kuitenkin liittyvät toisiinsa. Mikäli voitaisiin osoittaa, että jonkin väitteiden joukon 

intentionaaliset viittauskohteet eivät ole olemassa, vaikuttaisi realistinen tulkinta näille 

väitteille mielettömältä. Perustava realistinen väite siitä, että on olemassa ihmismielestä 

riippumaton, tietyllä tapaa rakentunut todellisuus vaikuttaisi olevan ehtona sille, että pyrkimys 

viitata ihmismielestä riippumattomaan todellisuuteen ja sen olioihin voidaan ottaa vakavasti. 

Mikäli tämä pyrkimys vaikuttaa epäuskottavalta, tulisi meidän joko luopua niistä väitteistä, 

joille realistinen tulkinta on epäuskottava tai esittää niille jokin vaihtoehtoinen tulkinta.82 

Tarkasteltaessa teististä uskonnollista realismia kysymys on siis siitä, voidaanko Jumalaa 

koskeva puhe tulkita johonkin ihmismielestä riippumattomaan olioon viittaavaksi. Toisin 

sanoen kysymys on ”onko olemassa ihmismielestä riippumaton todellisuus, joka vastaa 

Jumalan käsitettä?”. Tällöin Devittiä seuraten uskonnollisen realismin ongelman 

selvittäminen tarkoittaisi sen arvioimista, onko oikeanlainen Jumala-olio olemassa.83 

Uskonnollisen realismin ongelmaa ei kuitenkaan pidä täysin samaistaa kysymykseen 

Jumalan olemassaolosta. Kysymystä uskonnollisen kielen tulkinnasta voidaan lähestyä 

pohtimalla mitä tapahtuisi, jos voitaisiin esittää vedenpitävää evidenssiä siitä, että mitään 

 
79 Byrne 2003, 4. 
80 Byrne 2003, 4–5. 
81 Byrne 2003, 3. 
82 Byrne 2003, 3–4. 
83 Byrne 2003, 4. 
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Jumala-oliota ei ole olemassa. Evidentialistiset ajattelijat kuten Swinburne tulkitsevat Jumalaa 

koskevan diskurssin realistisesti ja ajattelevat teististen uskomusten mielekkyyden riippuvan 

siitä, että niiden kuvaamat oliot ovat todella olemassa. Mikäli tällaisia olioita ei ole, olisi 

teismi teoriana yksinkertaisesti virheellinen. Tässä mielessä evidentialismi vaikuttaisi 

sitoutuvan realismiin, joka muistuttaa Devittin näkemystä.  Mikäli taas esitetään, että teismin 

pyrkimys ei ole lähtökohtaisestikaan viitata mihinkään olioon, niin realismi Devittin mielessä 

ei olisi merkityksellistä teistiselle diskurssille.84  

Mikäli ajatellaan, että realistinen tulkinta uskonnollisesta kielestä on ylipäänsä 

mahdollinen, näyttäisi siltä, että uskonnollisen realismin ongelma olisi mahdollista ratkaista 

osoittamalla, että teististä diskurssia vastaava ihmismielestä riippumaton Jumala-olio on tai ei 

ole olemassa. On kuitenkin melko epätodennäköistä, että tällaisten yksiselitteisiä todisteita 

pystyttäisiin esittämään.85 Byrnen mukaan uskonnollisen realismin ongelman selvittämisen 

selkein lähtökohta onkin kysymys siitä, onko uskonnollisen diskurssin pyrkimys viitata 

ihmismielestä riippumattomaan todellisuuteen. Vielä tarkemmin kysymys vaikuttaisi olevan 

siitä, voidaanko pitää uskottavana uskonnollisen diskurssin pyrkimystä viitata ihmismielestä 

riippumattomiin olioihin, jotka vastaavat uskonnollisen diskurssin sisältöä.86 Teistisen 

uskonnollisen realismin kohdalla tämä vaikuttaisi edellyttävän sitoutumista 

viittauskohteeseen, joka ei ole vain ihmismielestä riippumaton vaan myös transsendentti ja 

eroaa täten laadullisesti niin arkikielen kuin tieteellisen diskurssin viittauskohteista.87  

Jos oletetaan, että Jumala-olio joko on tai ei ole olemassa ihmismielestä riippumatta ja 

tästä seuraa uskonnollisen diskurssin realistisen tulkinnan hyväksyminen, niin on kysyttävä, 

onko uskonnollisten väittämien totuus riittävä peruste uskonnolliselle realismille. William P. 

Alston on esittänyt määritelmän realismille, jota hän nimittää ”aleettiseksi realismiksi”. Sen 

mukaan: 

1) Kyseessä olevan diskurssin väitteet ovat aitoja tosiasiaväitteitä (vastakohtana sille, 

että ne olisivat tunteiden tai asenteiden ilmaisuja tai fiktiivisiä kertomuksia). 

2) Kyseiset väitteet ovat tosia tai epätosia realistisessa mielessä (Alstonille tämä 

tarkoittaa totuuden korrespondenssiteoriaa). 

 
84 Byrne 2003, 4–5.  
85 Byrne 2003, 5. 
86 Byrne 2003, 5. 
87 Byrne 2003, 6.  



 

20 

 

3) Tosiasiat, jotka tekevät näistä väitteistä tosia pitävät paikkaansa ihmisen 

kognitiivisista kyvyistä riippumatta (nämä tosiasiat ovat siis olemassa riippumatta 

teorioistamme, viitekehyksistämme tai psykologiastamme).88 

Alstonin lähtökohdat uskonnollisen realismin puolustamiselle ovat avoimen kristilliset. Hänen 

mukaansa esimerkiksi menetämme kristinuskolle olennaisen käsityksen Jumalasta oliona, 

joka on vuorovaikutuksessa ihmisten ja maailman kanssa, mikäli kiellämme väitteen 1) ja 

omaksumme ekspressivistis-instrumentalistisen käsityksen uskonnollisesta kielestä, jonka 

mukaan uskonnolliset väitteet ovat asenteiden ilmaisuja ja elämää ohjaavia periaatteita.89 

Vaikuttaisi siis siltä, että Alstonin mukaan uskonnollista realismia ei voi hylätä muuttamatta 

samalla monia keskeisiä uskonnollisia käsityksiä esimerkiksi Jumalasta. Näyttäisi kuitenkin 

siltä, että tämä uskonnollisten käsitysten uudelleenarviointi tulee kysymykseen vain, mikäli 

perusteet uskonnollisen realismin hylkäämiselle ovat riittävän vahvat.90 

Byrne esittää Alstonille kiinnostavan vastaesimerkin, jonka pyrkimys on osoittaa, että 

aleettisen realismin väite 3) ei ole riittävän vahva uskonnolliselle realismille. Byrnen mukaan 

ei riitä, että tosiasiat, joihin väitteemme pyrkivät viittaamaan ovat vain episteemisesti 

ihmismielestä riippumattomia.91 Hän viittaa Ludwig Feuerbachin teokseen The Essence of 

Christianity, jossa Feuerbach esittää niin kutsutun projektioteoriansa Jumalasta, jossa Jumalan 

ajatellaan olevan projektio inhimillisistä arvostuksista, mahdollisuuksista ja toiveista. 

Feuerbachin Jumala on tietyssä mielessä olemassa inhimillisenä projektiona. Termi ”Jumala” 

viittaa aidosti johonkin, mutta tämä viittauskohde ei ole olio, johon teistinen diskurssi pyrkii 

viittaamaan.92 Feuerbachin Jumalaa koskevat väitteet voivat myös olla tosia tai epätosia 

episteemisesti ihmismielestä riippumatta, mikäli ajatellaan että nämä väitteet viime kädessä 

koskevat esimerkiksi ihmisluontoa.  

Byrnen mukaan Feuerbachin tulkinta teismistä täyttää kaikki Alstonin aleettisen 

realismin vaatimukset, vaikka se on selvästi luonteeltaan antirealistinen näkemys. Mikäli tämä 

vastaesimerkki pitää paikkaansa, uskonnollinen realismi vaikuttaisi vaativan vahvemman 

sitoutumisen uskonnollisen diskurssin kohteiden ontologiseen riippumattomuuteen.93 Tämä 

palauttaisi keskustelun jälleen siihen, onko meillä perusteita uskoa, että uskonnollisten 

uskomusten intentionaaliset kohteet ovat olemassa. 

 
88 Alston 1995, 37–39.  
89 Alston 1995, 45.  
90 Alston 1995, 47. 
91 Byrne 2003, 9. 
92 Byrne 2003, 9–10. 
93 Byrne 2003, 10. 
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Kuitenkin mikäli ajatellaan uskonnollisen realismin tarkoittavan yksinkertaisesti, että 

uskonnollisten uskomusten oliot ovat olemassa ihmismielestä riippumatta, ei tämä välttämättä 

tarjoa erityisen paljon uutta sisältöä uskonnonfilosofiseen keskusteluun. Tällöin kysymys 

palautuisi lähinnä pitkään jatkuneeseen keskusteluun siitä, onko meillä perusteita uskoa 

Jumalan olemassaoloon. Tosin mikäli seuraa Devittin käsitystä realismista ja erottaa realismin 

konstituoivat tekijät sen puolesta esitetystä evidenssistä, on tällainen uskonnollinen realismi 

kuitenkin sinänsä kunnioitettava kanta. Kiinnostava sivujuonne tässä on, että mikäli realismi 

ymmärretään Devittin tavoin yksinkertaisesti käsityksenä joidenkin olioiden ihmismielestä 

riippumattomasta olemassaolosta, niin tarkoittaisiko tämä, että ateismi edustaa 

lähtökohtaisesti uskonnollista antirealismia. Tämä tuskin tekee oikeutta ateistille, joka 

ajattelee, että uskonnollisen kielen kohteet nimenomaan realismin mielessä ovat tai eivät ole 

olemassa ihmismielestä riippumatta 

Uskonnollisen realismin ongelmaa ei kuitenkaan tarvitse palauttaa Jumalan 

olemassaolon ongelmaksi. Kuten olen aiemmin todennut, voidaan kysymys muotoilla 

toisinkin koskemaan, millä ehdoilla uskonnollinen realismi olisi mahdollista. Toisin sanoen, 

voidaanko uskonnonfilosofian ja uskonnollisen diskurssin lähtökohtana ylipäänsä pitää 

ajatusta, että uskonnolliset uskomukset viittaavat ihmismielestä riippumattomaan 

todellisuuteen ja meistä riippumattomiin uskonnollisen kielen kuvaamiin olioihin. Tällöin 

kysymys on tietyssä mielessä tulkinnallinen: mihin uskonnolliset uskomukset vaikuttaisivat 

pyrkivän ja mitä tämän pyrkimyksen toteutuminen edellyttää. Tätä voidaan lähestyä 

esimerkiksi Niek Brunsveldin laatimalla jaottelulla neljään erilaiseen uskonnolliseen 

realismiin ja antirealismiin. 

Ensimmäinen uskonnollisen realismi laji on vahva uskonnollinen realismi, jota 

edustavat esimerkiksi Roger Trigg ja jo mainittu Swinburne. Vahvan uskonnollisen realismin 

mukaan uskonnollisten uskomusten totuus riippuu yksin ihmismielestä riippumattomasta 

todellisuudesta.94 Sen mukaan uskonnolliset kysymykset, kuten Jumalan olemassaolo, ovat 

aitoja kysymyksiä siinä mielessä, että niille on olemassa tietty vastaus, joka ei palaudu 

esimerkiksi ihmisten luomien käsitteiden merkityksen analyysiin.95 Vahvassa uskonnollisessa 

realismissa uskonnolliset propositiot ovat epistemologisesti samalla viivalla kuin muutkin ja 

niiden totuuden selvittämisen tulee olla rationaalista totuuteen tähtäävää julkista toimintaa. 

Totuuden vaatimus sitoutuu tällöin universaaleihin objektiivisiin rationaalisuuden 

kriteereihin, ei siihen, mitä joku yhteisö hyväksyy totuutena tai onko jollain henkilöllä 

 
94 Brunsveld 2017, 25. 
95 Brunsveld 2017, 26.  
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oikeutus pitää jotakin uskomusta totena.96 Koska vahvan uskonnollisen realismin mukaan 

uskonnollisten uskomusten totuuden pitää perustua universaaliin rationaalisuuteen, ei Triggin 

mukaan ole mahdollista perustella uskonnollisten propositioiden totuutta esimerkiksi 

vetoamalla erityiseen ilmoitukseen. Sen sijaan Triggin mukaan on nojauduttava jonkinlaiseen 

luonnolliseen teologiaan, eli todellisuuden uskonnollisten aspektien ymmärtämiseen sen 

luonnollisten aspektien kautta.97  

Toinen uskonnollisen realismin laji on kriittinen uskonnollinen realismi, jota on 

Brunsveldin mukaan edustanut muun muassa John Hick. Kriittisen uskonnollisen realismin 

mukaan uskonnollinen todellisuus ei ole juuri sellainen kuin millaisena se havainnoidaan, 

vaan uskonnollisen todellisuuden havainnoiminen on aina sidoksissa uskonnollisen ihmisen 

omaan kulttuuriseen kontekstiin. Hick pyrkii välttämään antirealistisen kannan, jossa 

uskonnollinen kieli olisi vain esimerkiksi kulttuurisidonnaista tuntemusten ilmaisemista ilman 

pyrkimystä viitata ihmisestä riippumattomaan uskonnolliseen todellisuuteen, koska tällöin 

todellisuudessa ei olisi pelastuksellista ulottuvuutta, jonka Hick liittää nimenomaan 

uskonnolliseen todellisuuteen.98 Toisin kuin vahva uskonnollinen realismi, kriittinen 

uskonnollinen realismi katsoo, että tätä todellisuutta ei voi saavuttaa sellaisenaan, vaan se 

välittyy meille erilaisten tietämistämme ohjaavien käsitteellisten viitekehysten kautta. 

Kuitenkin uskonnollisten uskomusten totuus viime kädessä määrittyy siitä, vastaavatko ne 

tätä todellisuutta totuuden korrespondenssiteorian mielessä.99 

Uskonnollisesta antirealismista voidaan karkeasti erottaa kaksi erilaista lähestymistapaa.  

Ensimmäinen tapa on relativistinen lähestymistapa, jonka mukaan vaikka olisikin olemassa 

jonkinlainen uskonnollinen todellisuus, niin se ei ole uskonnollisen kielen varsinainen 

kohde.100 Tässä kuvassa uskonnollisen kielen väitteet ja niiden totuus on riippuvaista siitä, 

millaisena uskonnollinen todellisuus esimerkiksi jossakin yhteisössä ymmärretään eikä 

niinkään uskonnollisesta todellisuudesta itsestään.101 Ero kriittiseen uskonnolliseen realismiin 

vaikuttaisi olevan, että siinä missä edellä mainitussa ajatellaan todellisuuden uskonnollisen 

aspektin välittyvän meille uskonnollisen kielen kautta, niin relativistisessa lähestymistavassa 

uskonnollinen kieli koskee lähinnä jonkin yhteisön tai maailmankatsomuksen käsityksiä tästä 

todellisuuden aspektista.102 

 
96 Brunsveld 2017, 27–28. 
97 Brunsveld 2017. 29. 
98 Brunsveld 2017, 39.  
99 Brunsveld 2017, 41. 
100 Brunsveld 2017, 52. 
101 Brunsveld 2017, 54. 
102 Burnsveld 2017, 54–55. 
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Toisessa uskonnollisen antirealismin muodossa ajatellaan, että vaikka realismi pätee 

esimerkiksi tieteellisten väitteiden ja tyypillisten arkikokemusten kohdalla, ei uskonnollisia 

väitelauseita voida tulkita realistisesti. Tämä uskonnollisen antirealismin muoto perustuu 

eräänlaiseen uskonnollisten väitelauseiden redusointiin. Jos ahvassa uskonnollisessa 

realismissa uskonnollisten väitelauseiden ajatellaan koskevan todellisuuden uskonnollista 

aspektia, niin reduktiivisessa antirealismissa ajatellaan, että tällaista uskonnollista 

todellisuuden aspektia ei ole objektiivisesti olemassa, vaan se on puhtaasti ihmismielen 

tuotosta.103 Tämänkaltainen uskonnollinen antirealismi ei kuitenkaan tarkoita välttämättä 

uskonnollisista käytännöistä luopumista. Esimerkiksi Don Cupitt on ajatellut, että realistisesti 

tulkittu uskonnollinen kieli edustaa vain epäonnistunutta esitieteellistä ajattelua ja 

uskonnollisen kielen uskonnollisen merkityksen ”pelastaminen” edellyttää luopumista 

tällaisista ajattelutavoista.104 

Näyttäisi siltä, että kysymys uskonnollisesta realismista siinä mielessä, että miten 

meidän pitäisi tulkita uskonnollisen kielen ja uskonnollisten uskomusten suhde todellisuuteen 

voi olla jopa perustavampi kuin kysymys esimerkiksi Jumalan olemassaolosta. Tähän 

kysymykseen vastaaminen nimittäin vaikuttaisi edellyttävän, että uskonnollisessa kielessä 

voidaan esimerkiksi esittää relevantilla tavalla todellisuutta koskevia väitteitä. Toisaalta 

mikäli todellisuuden uskonnollinen aspekti voitaisiin selittää pois redusoimalla se johonkin 

muuhun, ei Jumala-olion olemassaolosta puhuminen vaikuttaisi järin mielekkäältä. Yksi 

keskeinen ero esitetyillä realismin ja antirealismin muodoilla näyttäisi olevan, että 

realistisessa kuvassa uskonnollinen kieli nähdään jollakin tavalla todellisuutta kuvaavana ja 

antirealistisessa kuvassa taas se kuvaa joitakin käsityksiä tai sitten se ei ole ollenkaan 

kuvaavaa. Tarkastellessani luvussa 4. Hilary Putnamin uskonnonfilosofiaa lähestyn 

uskonnollisen realismin ongelmaa nimenomaan tällaisesta tulkinnallisesta näkökulmasta. Sitä 

ennen tarkastelen seuraavassa luvussa yleisemmällä tasolla Putnamin filosofiaa.  

 
103 Brunsveld 2017, 58. 
104 Cupitt 1980, 43–45. 
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3. Hilary Putnamin filosofia 

3.1. Putnamin filosofian taustoista 

Tässä luvussa siirryn käsittelemään Hilary Putnamin filosofiaa. Putnam on uransa aikana 

työskennellyt useiden filosofisten kysymysten, kuten tieteenfilosofian, kielifilosofian, 

logiikan, mielenfilosofian, etiikan ja myös uskonnonfilosofian parissa. Putnamin ajattelusta 

tekee hyvin moniulotteista hänen taustansa. Hänen opettajistaan Rudolf Carnap ja Hans 

Reichenbach edustivat loogista positivismia ja loogista empirismiä ja heistä erityisesti 

jälkimmäisellä oli merkittävä vaikutus Putnamin ajatteluun. Hän kuitenkin ryhtyi jo varhain 

tieteellisen realismin kannattajaksi, minkä jälkeen hänen ajatteluunsa ovat vaikuttaneet niin 

pragmatismi, Immanuel Kantia seurannut ajattelu kuin myös Ludwig Wittgenstein ja 

wittgensteinilainen ajattelu.105  

Yksi Putnamin filosofisen uran keskeisistä kysymyksistä on ollut 1970-luvulta lähtien 

realismin ongelma ja erityisesti kritiikki realismin muotoa kohtaan, jota hän on nimittänyt 

”metafyysiseksi realismiksi”. Avaan pian enemmän tämän käsitteen sisältöä. Joulukuussa 

1976 American Philosophical Associationille pitämässään esitelmässä Putnam ensimmäistä 

kertaa tekee erottelun ”metafyysisen” ja ”sisäisen” realismin välille, minkä tarkastelemista 

hän jatkoi laajemmin 1981 julkaistussa teoksessaan Reason, Truth and History.106 Tämän 

jälkeen Putnam on useampaan kertaan muuttanut käsityksiään, mikä tekee hänen ajattelunsa 

tarkastelemisesta kokonaisuutena vaikeaa. Esimerkiksi hän on myöhemmin jokseenkin 

luopunut sisäisen realismin käsitteestä ja ilmaissut, että alun perinkin hänen olisi pitänyt 

kutsua sitä ”pragmaattiseksi realismiksi”.107  

Putnam itse on kirjoittanut ajattelun muutoksestaan, että kääntyminen sisäiseen 

realismiin edusti radikaalia muutosta hänen ajattelussaan, mutta hänen myöhempi siirtymänsä 

sisäisestä realismista kohti näkemystä, jota hän on nimittänyt muun muassa ”luonnolliseksi 

realismiksi” on tapahtunut vähitellen ja vaiheittain. Hän kirjoitti vielä 2009 tämän työn olleen 

kesken, mitä se todennäköisesti oli aina hänen kuolemaansa asti.108 Putnam on korostanut 

myös, että hän ei uransa myöhäisessä vaiheessa nähnyt ajattelussaan tapahtuvan samanlaista 

radikaalia muutosta kuin 1970-luvulla.109 Tärkeää on myös mainita, että vaikka Putnam on 

varsinkin 1990-luvulla antanut paljon huomiota Ludwig Wittgensteinin ja John Deweyn 

 
105 Pihlström 1996, 90–91.  
106 Putnam 2015, 82. 
107 Putnam 1987, 17. 
108 Putnam 2015, 91. 
109 Putnam 2015, 97.  
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kaltaisille ajattelijoille, hän on tiukasti korostanut, että hän ei koskaan pitänyt itseään 

”wittgensteinilaisena” tai ”pragmatistina” siinä mielessä, että olisi identifioinut itsensä osaksi 

jotain filosofista koulukuntaa.110 

Putnamin ajattelu on siis hyvin moniulotteista, minkä lisäksi se on ollut jatkuvan 

muutoksen alla, minkä takia olisi perin ongelmallista tarkastella Putnamin filosofiaa 

monoliittisena kokonaisuutena. Toisaalta näinkin suppean tutkielman puitteissa ei ole 

mahdollista tarkastella Putnamin ajattelua laajamittaisesti ja hienojakoisesti, vaan näen hänen 

filosofiansa olevan enemmän viitekehys, josta käsin pyrin hänen ajattelulleen ja sen hengelle 

uskollisena tarkastelemaan tutkimuskysymystäni. Toivon tämän asettavan Putnamia koskevan 

tarkasteluni sikäli oikeisiin mittasuhteisiin, että pyrkimyksenäni ei ole antaa kokonaisvaltaista 

kuvausta Putnamin ajattelusta ja sitä kohtaan esitetystä kritiikistä.  

3.2. Metafyysisen realismin kritiikki ja sisäinen realismi 

Yksi Putnamin keskeisimmistä realismiin liittyvistä teemoista on ollut metafyysisen realismin 

kritiikki. Kritisoidessaan metafyysistä realismia ja siihen liittämiään ilmiöitä Putnam viittaa 

usein Bernard Williamsin käsitykseen ”absoluuttisesta käsityksestä maailmasta”.111 Williams 

on eksplikoinut tätä näkemystä teoksissaan Descartes: The Project of Pure Enquiry (1978) 

sekä Ethics and the Limits of Philosophy (1985), joista jälkimmäisessä hän pyrkii esittämään 

käsityksen objektiivisuudesta, joka edistäisi erilaisten erimielisyyksien ratkaisemista.112 

Hänen mukaansa kysymys ei ole niinkään siitä, kuinka paljon erimielisyyttä on ja mitkä ovat 

keinot sen ratkaisemiseen, vaan voimmeko odottaa erimielisyyksien ratkeavan ylipäänsä. 

Williamsin mukaan tällöin on kyse siitä, mikä otollisissa olosuhteissa selittäisi 

erimielisyyksien ratkeamisen, toisin sanoen kilpailevien näkemysten konvergenssin eli 

yhtymisen yhdenmukaiseksi.113  

Williamsin mukaan keskeinen ero tieteellisten ja eettisten erimielisyyksien välillä 

konvergenssin suhteen on, että tieteellisen tutkimuksen tulisi ideaalisti päätyä 

yhdenmukaisuuteen ja paras konvergenssin selitys on, että tieteelliset teoriat kuvaavat 

todellisuutta sellaisena kuin se on. Etiikan suhteen puolestaan vaikuttaisi Williamsin mukaan 

siltä, että vaikka ihmiskunnan moraalikäsityksissä tapahtuisikin konvergenssia, ei tätä voitaisi 

selittää ajattelemalla todellisuuden ”ohjanneen” käsitysten yhdenmukaistumista.114 Tämän 

 
110 Putnam 2015, 91.  
111 ks. esim. Putnam 1992, 80. 
112 Williams 2006, 133. 
113 Williams 2006, 135. 
114 Williams 2006, 136.  
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taustalla voidaan nähdä erottelu olemisen (is) ja pitämisen (ought) välillä, jonka mukaan 

tosiasiat (miten asiat ovat) ovat jollain tapaa erillisiä arvoista (miten asioiden pitäisi olla). 

Humen giljotiiniksikin kutsutun periaatteen mukaan tosiasioista ei puolestaan voi päätellä, 

miten asioiden pitäisi olla.115 Joten mikäli eettisissä kysymyksissä tapahtuisi konvergenssia ei 

sen selityksenä voitaisi pitää yksimielisyyttä joistakin tosiasioista.  

Williams pyrkii esittämään realistisen käsityksen maailmasta, jossa ensisijainen 

kysymys ei ole niinkään se mitä uskomuksemme koskevat, vaan missä määrin voimme 

järkevästi ajatella uskomustemme kuvaavaan maailmaa mahdollisimman pitkälle riippumatta 

inhimillisistä perspektiiveistä. Mikäli tarkastelemme uskomuksiamme tämän periaatteen 

kautta, saavutamme käsityksen, jota Williams nimittää absoluuttiseksi käsitykseksi 

maailmasta. Tällä hän pyrkii erottelemaan käsityksen maailmasta ”sellaisena kuin se meille 

esiintyy” erilaisine inhimillisine piirteineen käsityksestä, johon kuka/mikä tahansa tarkastelija 

voisi päätyä. Williamsille nimenomaan tiede ja tieteellinen tieto on keino saavuttaa tällainen 

absoluuttinen käsitys.116  

Vaikuttaisi siltä, että Putnamin metafyysisen realismin kritiikin tähtäimessä on tätä 

Williamsin pyrkimystä muistuttava käsitys. Hänen mukaansa metafyysistä realismia edustavat 

näkemykset, jotka sitoutuvat seuraaviin kolmeen käsitykseen:  

1) Todellisuus koostuu kiinteästä joukosta ihmismielestä riippumattomia olioita. 

2) On yksi tietty tosi ja täydellinen kuvaus siitä, millainen todellisuus on. 

3) Totuuden käsite sisältää jonkinlaisen käsityksen korrespondenssisuhteesta kielen ja 

ulkoisten asioiden tai asioiden joukkojen välillä.117 

Putnamin mukaan metafyysiselle realismille ominaista on pyrkimys tarkastella todellisuutta 

”Jumalan näkökulmasta”, eli ikään kuin olisi periaatteessa mahdollista kaikkitietävän olion 

tavoin vangita jokainen tosiseikka ja näiden suhteet toisiinsa yhteen toteen kuvaukseen siitä, 

millainen todellisuus on sen tarkastelijasta riippumatta.118 Putnamin mukaan juuri tällaisen 

Jumalan näkökulman saavuttaminen on Williamsin motiivina. Hän tiivistää, että Williamsin 

lähtökohtana on, että koska kaikki maailman havainnoijat ovat peräisin maailmasta, jossa ei 

ole ollut yhtään havainnoijaa, eikä havainnoijien syntyminen ole muuttanut perustavia 

luonnonlakeja, on oltava mahdollista esittää maailmasta kuvaus sellaisena kuin se on ilman 

havainnoijia.119 

 
115 ks. esim. Sayre-McCord. 
116 Williams 2006, 138–139. 
117 Putnam 1981, 49. 
118 Putnam 1981, 49–50. 
119 Putnam 1992, 83.  
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Ennen kuin jatkan aiheen tarkastelua, on tärkeää huomata, että Putnamin tapaa käyttää 

termiä ”metafyysinen realismi” on kritisoitu siitä, että se vaikuttaisi nimeävän laajan joukon 

erilaisia näkemyksiä yhden käsitteen alle ja kumoavan nämä kaikki kerralla. Esimerkiksi Panu 

Raatikainen on huomauttanut, että Putnamin metafyysisen realismin kuvauksen teesit 1) ja 2) 

ovat ominaisia lähinnä äärimmäisen reduktiiviselle tieteelliselle realismille, minkä lisäksi 3) 

on semanttinen eikä niinkään metafyysinen teesi, jonka paketoiminen osaksi ilmeisen laajaa 

käsitystä realismista, jota monet nykyfilosofit eivät kannata, vaikuttaisi tekevän Putnamin 

käsityksestä ongelmallisen.120 Putnam on itsekin myöntänyt tällaisen kritiikin oikeutetuksi. 

Hän kuitenkin on pitänyt kiinni käsityksestä, että metafyysinen realismi on pätevä käsite 

kuvaamaan realismin muotoja, jotka pyrkivät vangitsemaan todellisuuden yhteen tiettyyn 

kuvaukseen, jonka ajatellaan kertovan, että millainen todellisuus todella on.121  

Putnam myös vaikuttaisi erikseen kohdistavan kritiikkinsä reduktiiviseen 

materialismiin. Tällaisen ajattelutavan leimallisiksi piirteiksi Putnam nostaa ensinnäkin 

väitteen siitä, että fysiikka pystyy tarjoamaan likimääräisen hahmotelman yhdestä todesta ja 

kaikenkattavasta todellisuuden kuvauksesta.122 Toisaalta reduktiivinen materialismi esittää 

Putnamin mukaan, että luonnontiede tarjoaa meille pääsyn todellisuuteen sinänsä ja torjuu 

näin esimerkiksi epistemologiset argumentit koskien todellisuutta sinänsä koskevan tiedon 

mahdollisuutta. Reduktiivinen materialismi vaikuttaisi samaistavan luonnontieteen ja 

metafysiikan siinä mielessä, että tieteellisen tiedon konvergenssin myötä olisi mahdollista 

saavuttaa ”Absoluuttinen totuus”.123 Vaikka Putnam ei nimeäkään tässä yhteydessä 

Williamsia, vaikuttaisi ilmeiseltä, että hänellä on mielessään Williamsin jo esitelty 

absoluuttinen käsitys maailmasta. 

Putnamin varhaisin esitys vastaukseksi metafyysiseen realismiin on näkemys, jota hän 

nimitti ”sisäiseksi realismiksi”. Putnam on myöhemmin ottanut etäisyyttä sisäiseen realismiin 

ja monilta osin muuttanut kantaansa, joten esitän sisäisen realismin pikemminkin 

lähtökohtana Putnamin ajattelun keskeisten piirteiden tarkastelemiselle. Putnamin Reason, 

Truth and Historyssa esittämä näkemys sisäisestä realismista sitoutuu seuraaviin käsityksiin: 

1) Kysymys ”Mistä olioista todellisuus koostuu?” on mielekäs vain jonkin teorian tai 

kuvauksen sisällä. 

2) Todellisuudesta voidaan esittää useampi kuin yksi tosi kuvaus tai teoria. 

 
120 Raatikainen 2014, 139–140. 
121 Putnam 2015, 84. 
122 Putnam 1982, 146. 
123 Putnam 1982, 147. 
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3) Totuus on episteemistä (idealisoitua) rationaalista hyväksyttävyyttä.124 

Sisäisen realismin lähtökohtana on, että metafyysisen realismin tavoittelemaa Jumalan 

näkökulmaa todellisuuteen ei ole mahdollista tuntea tai hyödyllisesti kuvitella. Putnamin 

mukaan sen sijaan suhteemme todellisuuteen on aina sidoksissa joihinkin inhimillisiin 

perspektiiveihin, jotka puolestaan ovat sidoksissa inhimillisiin intresseihin ja tarkoitusperiin, 

joita nämä perspektiivit palvelevat.125 Pyrkimys Jumalan näkökulmaan, kuten Williamsin 

absoluuttinen käsitys maailmasta tietysti nimenomaan pyrkii tällaiseen kuvaukseen, 

tavoitellessaan käsitystä maailmasta ilman yhdenkään havainnoijan vaikutusta. Putnamin 

mukaan on kuitenkin aina kysyttävä ”kenen näkökulmasta tätä tarinaa kerrotaan?”. Hänen 

mukaansa vaikuttaisi selvästi siltä, että tällainen näkökulma ei voi kuulua yhdellekään 

maailman kanssa vuorovaikutuksessa olevalle oliolle, koska maailma määritelmällisesti 

sisältää kaiken sen kanssa vuorovaikutuksessa olevan.126 

Putnamin mukaan tämä ajatus on ensinnäkin semanttisesti ongelmallinen. Tällainen 

Jumalan näkökulman kuvaus pyrkii näkemykseen, jossa totuus ei koske maailmaa sellaisena 

kuin se ilmenee havainnoijille, vaan jonkun kuvauksen ja maailman sinänsä korrespondenssia. 

Kuitenkin tämä korrespondenssi edellyttää, että kielen termien ja maailman välillä vallitsee 

jokin viittaussuhde. Mikäli pyrkimys on esittää kuvaus todellisuudesta ilman havainnoijaa, 

vaikuttaisi siltä, että tämä viittaussuhde ei voi olla havainnoijasta riippuvainen. Vaihtoehdoksi 

jää, että kielen termit viittaavat maagisesti tai jonkin objektien olemuksesta nousevan 

välttämättömyyden nojalla tiettyihin objekteihin. Mikäli halutaan välttyä tällaisilta 

näkemyksiltä jää vaihtoehdoksi viittaaminen kausaalisten ketjujen kautta (esimerkiksi pöytä-

objektiin viittaaminen edellyttää, että termillä ”pöytä” asetun onnistuneeseen kausaaliseen 

vuorovaikutukseen pöydän kanssa), jotka havainnoija onnistuu jollakin tavalla poimimaan.127  

Ongelma Putnamin mukaan on, että on loputtoman monia tapoja, joilla tämä 

korrespondenssi voidaan esittää. Miten siis on mahdollista poimia yksi tietty 

korrespondenssisuhde kielemme ja todellisuuden välillä?128 Putnamin mukaan tämä 

edellyttäisi ”valmiiksi tehtyä maailmaa” (ready-made world), jolla olisi sisäänrakennettu 

rakenne, jonka tosi teoria ikään kuin kopioisi.129 Vaikka aiemmin mainittu reduktiivinen 

materialismi vaikuttaisi olevan ajattelutapa, jota Putnam ensisijaisesti kritisoi, niin tätä 

 
124 Putnam 1981, 49. 
125 Putnam 1981, 50.  
126 Putnam 1981, 50.  
127 Putnam 1981, 50–51.  
128 Putnam 1982, 143. 
129 Putnam 1982, 147. 
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voitaneen lähestyä myös yleisemmin. Metafyysistä realismia vaikuttaisivat yleisesti edustavan 

ajattelutavat, jotka olettavat, että termit viittaavat olioihin jollakin tietyllä oikealla tavalla. 

Yksi Putnamin keskeisimmistä argumenteista, jota hän ei myöhemminkään vaikuttanut 

hylänneen130, tällaista käsitystä vastaan on argumentti käsitteellisestä relatiivisuudesta, jota 

käsittelen seuraavassa alaluvussa. Sitä ennen käsittelen kuitenkin Putnamin realismikäsitysten 

pääpiirteitä. 

Sisäinen realismin mukaan kielen termit eivät viittaa olioihin irrallaan siitä, miten 

kyseisiä termejä käytetään ja kuka niitä käyttää. Eli tietty termi voi viitata tiettyyn olioon vain 

sikäli, kun tätä termiä käytetään tällä tavoin jonkin käsitteellisen skeeman tai viitekehyksen 

sisällä. Reason, Truth and Historyssa Putnam vaikuttaisi ajattelevan käsitteellisiä 

viitekehyksiä ikään kuin piparkakkumuotteina, joilla leikkaamme maailmasta erikseen 

objekteja ottaessamme käyttöön erilaisia kuvauksia. Tällöin sisäinen realisti ei joudu 

vaikeuksiin pyrkiessään osoittamaan mikä termi vastaa mitäkin oliota, koska tämä 

viittaussuhde on annettu sisäisenä kullekin viitekehykselle.131  

Tämän kauden Putnamin käsitystä kuvaa hyvin hänen toteamuksensa, että ”objektit” 

ovat yhtä paljon tehtyjä kuin ne ovat löydettyjä”.132 Samaa henkeä edustaa toteamus, jonka 

mukaan: ”mieli ja maailma yhdessä tekevät mielen ja maailman”.133 Lance Hickeyn mukaan 

kyse ei ole siitä, että Putnam väittäisi ihmisten luovan ulkoisen todellisuuden.134 Sen sijaan 

Putnam painottaa, että tässä prosessissa on vahvasti läsnä sekä ihmisen käsitteellinen luovuus 

että kokemuksemme objektiivinen, ihmismielestä riippumaton ulottuvuus. Putnamin mukaan 

tietyt termit viittaavat tiettyihin olioihin, koska olemme alun perin käyttäneet kyseisiä termejä 

merkitsemään tiettyjä olioita tietyssä todellisuutta kuvaavassa käsitteellisessä 

viitekehyksessä.135  

Putnamin mukaan ”kieleksi” tai ”mieleksi” nimittämämme asiat läpäisevät sen, mitä 

kutsumme ”todellisuudeksi” niin syvästi, että pyrkimys tarkastella todellisuutta irrallaan 

kielestä on lähtökohtaisesti ongelmallinen. Putnam ei kuitenkaan tarkoita tällä, että todellisuus 

olisi jollain tavalla kielemme tuote. Tämä sortuisi samaan virheeseen kuin metafyysinen 

realismi, eli pyrkimykseen tarkastella todellisuutta Jumalan näkökulmasta irrallaan omista 

 
130 Hickey 2009, 78. 
131 Putnam 1981, 52. 
132 Putnam 1981, 54.  
133 Putnam 1981, xi. 
134 Hickey 2009, 73.  
135 Putnam 1981, 54.  
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inhimillisistä käytännöistämme. Mikä todellisuus tai maailma sitten on? Putnam vastaa tähän 

lähes runollisesti: ”Maailma ei ole tuote. Maailma on vain maailma”.136  

Tämä kuvaa nähdäkseni hyvin Putnamin pyrkimystä tasapainoilla kolmannella tiellä 

metafyysisen realismin ja jyrkän antirealismin välillä. Putnamin mukaan realistisen käsityksen 

taustalla näyttäisi olevan tahto säilyttää perustava inhimillinen kokemus siitä, että 

kokemuksemme kohteet ovat todellisia eivätkä vaikka vain kielemme tuotteita. Kuitenkin 

puolustaessaan todellisuuden objektiivisuutta vaikuttaisivat jotkut realismin muodot esittävän 

pikemminkin, että vain ”lopullisen tieteen” konvergoitunut näkemys kertoo sen, mikä on 

viime kädessä todellista.137 Tällainen olisi esimerkiksi Wilfrid Sellarsin jako ”tieteelliseen” ja 

”ilmenevään” kuvaan todellisuudesta, jonka mukaan tapa jolla todellisuus meille ilmenee ei 

kerro siitä millainen todellisuus on ja että todellisuuden ontologinen kuvaaminen on 

ensisijaisesti tieteen tehtävä.138 Kuten aiemmin on todettu, käsitys siitä, että monet arkiset 

episteemiset käytäntömme eivät näyttäisi mielekkäiltä, mikäli arkijärjen oliot eivät olisi 

ihmismielestä riippumattomia on vahva argumentti realismin puolesta. Kuitenkin mikäli 

realistinen kuva todellisuudesta on jotain aivan muuta kuin arkijärjen kuvamme, vaikuttaisi 

siltä, että realismi viime kädessä vain heikentäisi arkisten käytäntöjemme uskottavuutta.  

Putnamin realismikäsityksessä tapahtui merkittävä muutos 1990-luvun lopulla hänen 

esittäessään paluuta ”luonnolliseen realismiin”.139 En käsittele tässä niinkään Putnamin 

argumentteja luonnollisen realismin puolesta, vaan pyrin lähinnä kuvaamaan, mihin hän tällä 

pyrkii. Putnamin lähtökohta on tarkastella, miksi realismi mielen ulkopuolisesta 

todellisuudesta on ylipäänsä muodostunut ongelmaksi. Hän jäljittää tämän alkuperän 

varhaisen modernin filosofian käsitykseen havainnosta, jossa ajateltiin varsinaisen havainnon 

kohdistuvan mielen sisäisiin vaikutelmiin ulkoisista olioista. Tällainen kartesiolainen140 

käsitys on säilynyt myös nykyaikaiseen materialistiseen ajatteluun, jossa Putnamin mukaan 

ajatellaan aivojen tekevän päätelmiä aistielinten välittämistä representaatioista, jotka ovat 

yhteydessä mielen ulkopuoliseen todellisuuteen kausaalisesti, mutta eivät kognitiivisesti.141 

Putnamin luonnollisen realismin lähtökohta on haastaa tämä kartesiolainen näkökulma 

nojaten muun muassa William Jamesin käsitykseen todellisuuden havainnoimisesta. Putnamin 

mukaan James ajatteli, että havainnossa ei ole kyse niinkään siitä, että jokin ulkopuolinen saa 
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meissä kausaalisesti aikaan subjektiivisia kokemuksia, vaan että jossain mielessä todella 

aistimme havainnon kohteemme piirteitä.142 Putnamin mukaan keskeistä tässä on luopuminen 

ajatuksesta, että aistikokemuksemme olisi jonkinlainen välittäjä mielemme ja ulkopuolisen 

todellisuuden välillä.143 Putnamin mukaan vaikuttaisi siltä, että myös realismin ongelman 

ytimessä oleva semanttinen ongelma kielen ja todellisuuden suhteesta on viime kädessä 

toisinto edellä esitetystä havainnon ongelmasta.144 

Putnamin mukaan filosofian historiassa Aristoteles edusti niin sanottua ”suoraa 

realismia” sikäli, että tämä ajatteli mielen vastaanottavan havainnon kohteen olemuksen siten, 

että havainnossa mielestä tulee samanlainen kuin havainnon kohde olematta kuitenkaan sama 

kuin havainnon kohde.145 Käymättä laajemmin aristoteelisen ajattelun yksityiskohtiin Putnam 

huomauttaa Aristoteleen ajatelleen, että havaintomme kohteena ovat ulkopuolisen 

todellisuuden ominaisuudet, eivätkä ulkopuolisen todellisuuden kausaalisesti meissä 

aiheuttamat mielentilat.146 Modernissa filosofiassa suoran realismin haastoi toisaalta edellä 

esitetty käsitys aistikokemuksesta mielen sisäisenä tapahtumana, jonka ulkopuolinen 

todellisuus saa aikaan, minkä seurauksena oli vaikea nähdä, että sellaiset sekundääriset 

subjektiivisesti koetut ominaisuudet, kuten väri tai lämpö olisivat todellisuuden sinänsä 

ominaisuuksia. Toisaalta suoraa realismia haastoi, että todellisuutta alettiin kuvaamaan 

matemaattisella kielellä, joka ei anna tilaa arkipäiväisille tavoille kuvata todellisuutta.147 

Nykyaikaisessa materialismissa varhaismoderni käsitys havainnosta vaikuttaisi 

säilyneen perusluonteeltaan, mutta alun perin immateriaaliselle mielelle liitetyt ominaisuudet 

on lähinnä palautettu aivotiloihin. Lopputuloksena on jotain, mitä Putnam nimittää 

”kartesiolaisuudeksi materialismilla”.148 Pyrkimys elvyttää suora tai luonnollinen realismi, 

kuten Putnam sitä nimittää vaikuttaisi jatkavan Putnamin aiempaa pyrkimystä ”pelastaa” 

arkijärjen realismi näkemyksiltä, joiden mukaan todellisuus ei jollain perustavalla tavalla ole 

sitä, miltä näyttää.  

Putnam kirjoittaa, että ajatellessaan sisäisen realismin yhteydessä, että kielen 

ymmärtäminen muodostuu sen käytöstä, ajatteli hän tätä kartesiolaisesti edellä esitetyllä 

tavalla. Tässä kuvassa kieli toimisi ikään kuin aivojen ”tietokoneohjelmana” tai 
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”käyttöliittymänä”, joka kääntää ulkopuolisen todellisuuden kielen käyttäjän sanoille.149 

Putnam kertoo olevansa edelleen samaa mieltä kielen käytön keskeisyydestä kielen 

ymmärtämiselle, mutta ajattelevansa ”käyttöä” Ludwig Wittgensteinin tavoin. Tässä kuvassa 

keskeistä on, että kielen käyttöä ”kielipelissä” ei useimmissa tapauksissa voi kuvata 

käyttämättä tämän kielipelin sanastoa tai sanastoa, joka on sisäisesti suhteessa tähän peliin.150 

Tässä tutkielmassa ei ole mahdollista perehtyä syvemmin Wittgensteinin itsensä 

ajatteluun, mutta johtuen kielipelin käsitteen keskeisyydestä on sitä tarpeen avata hieman. On 

tärkeää huomata, että kielipeli ei ole Wittgensteinille kaikenkattava teoria kielestä, vaan 

pikemminkin keino ymmärtää erilaisia tapoja, joilla kieli toimii.151 Wittgensteinilla kielipelin 

käsitteen ytimessä on kuvata, miten kieltä konkreettisesti käytetään ja miten kieli nivoutuu 

toimintoihin, joissa sitä käytetään.152 Kielen ja todellisuuden suhde, eli mitä sanat edustavat, 

voi ilmetä vain kontekstissa, jossa kieltä käytetään. Eli ei siis ole mitään ennalta määrättyä 

tapaa, jolla kieli on yhteydessä todellisuuteen, vaan tämä suhde rakentuu aina jonkun kielen 

käytön piirissä.153 Työrinojan mukaan Wittgenstein ajatteli sanojen olevan sinänsä 

merkityksettömiä irrallaan niiden konkreettisesta käytöstä, minkä vuoksi on hyödytöntä 

tutkia, mitä jotkut ilmaisut tarkoittavat itsessään. Voidaan vain katsoa, millaisessa kielipelissä 

kyseistä ilmaisua sovelletaan ja millaiset tapaukset liittävät sen käytettyyn kieleen.154 

Putnamin mukaan Wittgenstein ajatteli, että esimerkiksi ajatellessamme jotakuta toisella 

puolen maapalloa, sanamme todella saavuttavat tämän henkilön siinä mielessä, että ei 

vaikuttaisi olevan mielekästä ajatella, että vain ajattelemme ajattelevamme tätä henkilöä. 

Kuitenkaan tämä ei johdu jonkinlaisesta valoa nopeammasta kausaalisesta tapahtumasta, jossa 

sanamme tavoittavat tämän henkilön. Tämän henkilön ajattelemisessa on kyse siitä, että kieltä 

käytetään tietynlaisella tavalla. Tästä huolimatta Putnamin mukaan Wittgensteinia ei pidä 

lukea antirealistisesti muuttamalla kielen tulkintaa siten, että vain käyttäisimme kieltä ikään 

kuin se tavoittaisi sen kohteen. Putnamin mukaan vaikuttaisi siltä, että Wittgenstein ajatteli, 

että kun sanomme ja tarkoitamme, että asiaintila on niin tai näin, emme ikään kuin lopeta 

ennen kuin saavutamme tämän asiaintilan, vaan todella tarkoitamme, että asia on niin tai 

näin.155 
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Putnamin mukaan wittgensteinilainen ajattelu voi mahdollistaa herkän tasapainoilun 

metafyysisen realismin ja antirealismin välillä. Putnamin mukaan Wittgenstein ei vastusta 

ajatusta, että empiiriset väitelauseet pyrkisivät vastaamaan todellisuutta. Pikemminkin 

Wittgenstein vaikuttaisi Putnamin mukaan vastustavan ajatusta, että tunnistaisimme jonkin 

kielellisen olion propositioksi (joka on kaikkea sitä, mikä voi olla totta tai epätotta156) koska 

näemme sen sopivan totuuskäsitykseen, jossa totuus on jonkinlainen oma erityinen 

ominaisuutensa. Kyse ei myöskään ole vain kieliopillisesta havainnosta, jolla selitämme, mikä 

tekee jostakin lauseesta toden tai epätoden. Putnamin mukaan Wittgenstein kannattaisi 

holistista näkemystä, jossa propositiot ja totuus nivoutuvat toisiinsa ja ovat ymmärrettävissä 

sen nojalla, että ymmärrämme kielipelin, jossa kyseisiä termejä käytetään. Jonkun tosiasian 

tunteminen edellyttää siis sen tuntemista, miten kyseisessä kielipelissä ylipäänsä käytetään 

kielen termejä.157 

Sen sijaan, että etsisimme jotain totuuden ominaisuutta, joka auttaisi meitä tuntemaan 

propositioiden olemuksen sekä niiden ja todellisuuden suhteen olemuksen, ohjaa Wittgenstein 

Putnamin mukaan meitä katsomaan erilaisia kielenkäytön tapoja ja tunnistamaan eroja siinä, 

miten erilaiset diskurssit toimivat ja millä erilaisilla tavoilla ne voivat olla suhteessa 

todellisuuteen.158 Tässä kuvassa totuus toisaalta tarkoittaa sitä, että jonkun väitteen tai 

uskomuksen totuuden ilmaiseminen on sen pitämistä oikeana tai vääränä. Kuitenkin mitä 

tarkoitetaan sillä, onko jokin oikea tai väärä on Putnamin mukaan riippuvaista kyseessä 

olevasta diskurssista. Termeillä kuten ”totuus”, ”uskomus” ja ”ajatus” voi olla monia erilaisia 

käyttötapoja ja ne saavat jatkuvasti uusia käyttötapoja sitä myötä, kun uusia diskursseja 

muotoillaan. Kuitenkin Putnam huomauttaa, että tästä ei seuraa, että mikä tahansa äänteiden 

ja merkkien käyttö riittäisi kielipelin muodostumiseen missään relevantissa mielessä.159  

Brunsveldin mukaan Putnamin keskeinen ajatus on kiinnittää huomiota toisaalta 

erilaisiin konteksteihin, joissa olemme tekemisissä todellisuuden kanssa ja toisaalta, että kyse 

on vuorovaikutuksellisesta suhteesta ihmisen ja todellisuuden välillä. Ei ole jotain määrättyä 

objektiivista pistettä, josta käsin olisi mahdollista määrittää jonkun kielenkäytön objektiivinen 

merkitys, tai onko ihmismielestä riippumaton todellisuuden vai ihmismielen vaikutus 

ensisijaista todellisuuskäsitystemme muodostumiselle.160 Pikemminkin näyttäisi siltä, että 

samalla kun todellisuus vaikuttaa suoraan kokemukseemme, niin erilaiset moninaiset 
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kielenkäytön tavat ja kontekstit rajaavat sitä, millaiseksi käsityksemme todellisuudesta 

muodostuu.  

3.3. Pragmaattinen pluralismi 

Putnamin ajattelun keskeisimpiä kysymyksiä on ollut, miten kieli ja erilaiset käsitteelliset 

viitekehykset vaikuttavat käsityksiimme todellisuudesta. Tämä on hänen pragmaattiseksi 

pluralismiksi nimittämänsä käsityksen ytimessä, jonka pyrkimys on tunnustaa erilaisten 

diskurssien tai kielipelien moninaisuus. Putnamin mukaan nämä kielipelit toimivat erilaisin 

standardein ja niillä on erilaisia käyttötarkoituksia.161 Putnamin mukaan tämä kielenkäytön 

tapojen moninaisuus ei ole inhimillinen ”vahinko” siinä mielessä, että se olisi seurasta 

joistakin väärinymmärryksistä. Kyse on pikemminkin hyvin perustavasti siitä, että 

yhdenlainen kielipeli ei ole riittävästi koko todellisuuden kuvaamiseen.162  

Putnamin pragmaattiselle pluralismille on keskeistä ajatus siitä, että filosofian pitäisi 

ottaa vakavasti erilaiset arkielämälle korvaamattomat ajattelun tavat.163 Tässä Putnam 

turvautuu sekä Wittgensteiniin että pragmatistisen ajattelun perinteeseen, jotka pyrkivät 

molemmat hänen mukaansa luopumaan ajatuksesta, että kielipeliemme takana olisi jotakin 

perustavampaa sekä reduktiivisesta ajatuksesta, jonka mukaan joissakin kielipeleissämme ei 

todellisuudessa olisi kyse siitä, mistä niissä vaikuttaisi olevan kyse.164 Putnam itse tarkastelee 

tätä metaetiikan näkökulmasta. Hänen pyrkimyksenään on osoittaa, miten erilaiset ontologiset 

käsitykset pyrkiessään selittämään eettisten käytäntöjen luonteen päätyvät lähinnä esittämään, 

että pohjimmillaan niissä on kyse jostakin muusta. 

Putnam tarkastelee niin ”inflatorista” kuin ”deflatorista” ontologiaa eettisten 

käytäntöjen selityksenä. Inflatorinen ontologia pyrkii Putnamin mukaan selittämään, mistä 

etiikassa on kyse postuloimalla etiikan kielen taakse joitakin havaintojen ja arkikokemuksen 

tavoittamattomissa olevia erityislaatuisia olioita, kuten platoninen hyvän idea, joka selittää 

moraalisten arvojen olemassaolon ja olemuksen.165 Putnamin mukaan ongelma tällaisessa 

ajattelussa ei niinkään ole ajatus siitä, että olisi olemassa joitakin tekoja tai luonteenpiirteitä, 

jotka todella ovat hyviä. Pikemminkin ongelma vaikuttaisi olevan, että se, miksi jokin 

asiaintila on hyvä, voitaisiin selittää postuloimalla jotakin ei-luonnollista tämän asiaintilan 
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taakse. Tällöin kysymys siirtyy etiikasta johonkin muuhun, nimellisesti kysymykseen 

tällaisen hyvän idean tai muunlaisten normatiivisten tosiasioiden olemassaolosta.166 

Deflatoriseen ontologiaan Putnam taas lukee ensinnäkin reduktionistiset pyrkimykset 

palauttaa jokin ilmiö toiseen ilmiöön, siten että ”A ei ole mitään muuta kuin B”. Metaetiikasta 

Putnam nostaa esimerkiksi pyrkimyksen palauttaa hyvän ominaisuus esimerkiksi mielihyvän 

kokemukseen tai moraalisten väitelauseiden sisältö tunnetilojen ilmaisuksi.167 Toinen 

deflatorisen ontologian lähestymistapa on eliminativismi. Sen pyrkimyksenä on osoittaa, että 

toisin kuin reduktionismissa, jossa puhuessamme A:sta puhummekin tosiasiassa B:stä, emme 

eliminativismin mukaan puhuisi edes B:sta vaan olisimme täysin erehtyneitä A:sta, koska 

mitään A:ta ei ole olemassa edes siinä mielessä, että sen voisi palauttaa johonkin muuhun. 

Metaeettistä eliminativismia edustaisi siis näkemys, jonka mukaan eettisiä tosiasioita tai 

ominaisuuksia ei yksinkertaisesti ole olemassa, vaan ne ovat esimerkiksi pelkkää fiktiota.168  

Deflatoriselle ontologialle luonteenomaista on käsitys siitä, että viime kädessä vain 

tietynlaiset oliot ja luokat ovat todellisia. Nämä oliot ja luokat vaikuttaisivat kuitenkin olevan 

vain pieni osa sitä, mistä normaalisti vaikuttaisimme puhuvan. Siis mikäli inflatorinen 

ontologia postuloi jotakin lisää tavanomaiseen kokemukseen ja maailmaa koskevaan 

puheeseen, niin deflatorisen ontologian mukaan todellisuuteen kuuluu vähemmän asioita kuin 

mitä tavanomainen kokemuksemme ja kielemme antaa ymmärtää. Tämä tapahtuu joko siten, 

että jotkut puhetapamme voidaan redusoida puheeseen jostakin muusta tai siten, että jotkut 

puhetapamme ovat yksinkertaisesti virheellisiä ja koskevat olioita, jotka eivät ole olemassa.169 

Seuraavaksi tarkastelen Putnamin pragmaattiselle pluralismille keskeisiä käsityksiä. 

Yksi Putnamin keskeisimmistä käsityksistä on käsitteellinen relatiivisuus. (conceptual 

relativity). Putnam on esittänyt tämän ajatuksen ensimmäistä kertaa hänen vuonna 1985 

pitämiensä Paul Carus -luentojen pohjalta julkaistussa teoksessaan The Many Faces of 

Realism ja hän on pitänyt siitä kiinni myöhemminkin urallaan.170 Putnam tarkoittaa 

käsitteellisellä relatiivisuudella näkemystä, jonka mukaan vaikka kaikessa totena 

pitämässämme on sekä ”konventionaalinen” että ”faktuaalinen” aspekti, niin sorrumme 

virheeseen, mikäli ajattelemme tästä seuraavan, että nämä aspektit voitaisiin erottaa omiksi 

irrallisiksi osikseen.171 Käsitteellisen relatiivisuuden mukaan ilmaisulla ”olla olemassa” ei 

 
166 Putnam 2004, 18–19.  
167 Putnam 2004, 19–20. 
168 Putnam 2004, 20. 
169 Putnam 2004, 21. 
170 esim. Putnam 2004.  
171 Putnam 1990, x.  



 

36 

 

myöskään ole yhtä tiettyä merkitystä, vaan sen merkitys riippuu siitä, millaisiin kielellisiin 

konventioihin sitoudumme.172 

Putnamin usein käyttämä esimerkki käsitteellisestä relatiivisuudesta koskee 

mereologisten summien olemassaoloa. Mereologialla tarkoitetaan oppia osista ja niiden 

muodostamista olioista. Mereologian uranuurtaja puolalainen loogikko Lezniewski esitti, että 

minkä tahansa olioiden (esimerkiksi edessäni olevan kirjan ja kahvikupin) summaa voidaan 

pitää omana olionaan.173 Putnamin esimerkissä ajatellaan ensin, että on maailma, jossa on 

kolme oliota: x1, x2 ja x3. Kysyttäessä montako oliota tässä maailmassa on, vaikuttaisi täysin 

totuudenmukaiselta sanoa, että maailmassa on kolme oliota. Kuitenkin mikäli mereologiset 

summat lasketaan omiksi olioikseen, voidaan sanoa, että maailmassa on yhteensä seitsemän 

oliota: x1, x2, x3, x1+x2, x1+x3, x2+x3, x1+x2+x3.174  

Putnamin mukaan metafyysisen realismin vastaus tähän olisi väittää, että on vain yksi 

maailma, joka voidaan jakaa osiin eri tavalla, ikään kuin piparkakkutaikina, josta voidaan 

leikata muotilla erilaisia paloja. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että ei ole yksiselitteistä kuvausta 

siitä, mistä tämä ”taikina” koostuu. Mikäli ajattelemme, että mereologiset summat ovat 

erilliset osansa tätä taikinaa, niin kyse ei ole neutraalista kuvauksesta, vaan kuvauksesta, 

jonka mukaan mereologiset summat ovat olemassa. Mereologiset summat kieltävä kuvaus ei 

lainkaan tunnistaisi mereologisten summien muodostamia olioita osaksi todellisuutta.175 Tässä 

mielessä todellisuuden kuvaaminen on jollakin syvällä tavalla konventionaalista, koska 

Putnamin mukaan ei ole mitään objektiivista tosiasiaa tai olemassaolon käsitteen 

merkityksestä seuraavaa seikkaa, jonka perusteella voisimme sanoa ovatko mereologiset 

summat todella olemassa. Kyse on viime kädessä siitä päätämmekö käyttää kieltä, joka 

hyväksyy mereologisten summien olemassaolon vai kieltä, joka kieltää tämän.176  

Kyse ei myöskään ole vain triviaalista erosta siinä mitä olemassaololla tarkoitetaan eri 

kielissä, ikään kuin tämä ongelma olisi mahdollista ratkaista toteamalla toisen osapuolen 

käyttävän kieltä ymmärrettävällä, mutta kirjaimellisesti virheellisellä tavalla. Kyse vaikuttaisi 

olevan jostakin perustavammasta siinä mielessä, että kysymys mereologisten summien 

olemassaolosta on järkevä vain, mikäli hyväksymme kielen, jossa niistä on mahdollista 

puhua. Ei ole kuitenkaan mitään objektiivista seikkaa, jonka perusteella meidän pitäisi käyttää 

sitä tai tätä kieltä, jolloin mereologisten summien olemassaolo jää puhtaasti 
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konventionaaliseksi kysymykseksi.177 Vaikka kysymys siitä, kuinka monta oliota 

todellisuudessa on, olisikin konventionaalinen, haluaa Putnam kuitenkin korostaa, että tämä ei 

johda jyrkkään relativismiin. Hänen mukaansa voi olla niin, että käyttämämme käsitteet kyllä 

ovat riippuvaisia esimerkiksi kulttuurista, mutta tästä ei seuraa, että se mitä näillä käsitteillä 

sanomme, olisi totta vain tämän kulttuurin nojalla. Pikemmin kyse on siitä, ettei ole Jumalan 

näkökulmaa, josta voisimme tähän kysymykseen vastata.178  

On kuitenkin kysyttävä, että onko käsitteellisessä relatiivisuudessa kyse niinkään 

olemassaolon konventionaalisuudesta kuin olemassaolevien asioiden kuvaamisen 

konventionaalisuudesta. Mikäli ajatellaan todellisuuden kuvaamisen olevan konventionaalista 

ja riippuvaista käyttämistämme käsitteistä tämä vaikuttaisi joltakin, minkä kuka tahansa olisi 

valmis hyväksymään.179 Kuitenkin mikäli ajatellaan, että todellisuuden oliot ovat olemassa 

suhteessa käsitteisiimme, niin tarkoittaisiko tämä, että itse käsitteelliset viitekehykset ja niiden 

käyttäjät ovat olemassa suhteessa käsitteellisiin viitekehyksiin, mikä vaikuttaisi kehämäiseltä. 

Ernest Sosan vastaus tähän on, että olemassaolo suhteessa käsitteellisiin viitekehyksiin ei ole 

sama asia, kuin olemassaolo käsitteellisten viitekehysten nojalla. Tässä kuvassa käsitteelliset 

viitekehykset sisältävät joitakin määreitä olemassaololle ja puhuessamme jonkin olion 

olemassaolosta sanomme lähinnä, että jokin olio on olemassa suhteessa käsitteelliseen 

viitekehykseen sikäli kuin tämä täyttää kyseiset olemassaolon määreet.180  

Putnam on vastannut tähän kritiikkiin lähinnä, että hänen mukaansa puhuttaessa 

mereologisten summien olemassaolosta puhutaan vain, että ”on olemassa sen ja sen 

mereologinen summa”. Eikä niin, että tämä olio olisi olemassa vain suhteessa suhteutettuna 

johonkin käsitteelliseen viitekehykseen.181 Tällainen suhteellinen olemassaolo vaikuttaisi 

olettavan pääsyä ”Jumalan näkökulmaan”, josta voitaisiin erottaa käsitteellinen viitekehys ja 

olio toisistaan. Kuitenkaan Putnamin mukaan tällaista näkökulmaa ei ole saatavilla, vaan 

joudumme tekemään erilaisia ontologisia valintoja, joita ei voi palauttaa siihen, että jokin 

ontologia olisi todellisuudelle ominainen.182 

Putnam erottaa käsitteellisestä relatiivisuudesta omaksi erilliseksi ilmiökseen 

”käsitteellisen pluralismin” (conceptual pluralism). Tällä hän viittaa siihen, että samasta 

maailmasta voidaan antaa hyvinkin erilaisia kuvauksia. Maailmaa voidaan kuvata toisaalta 
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arkisella kielellä, joka koskee sellaisia arkikokemuksen olioita, kuten pöytiä ja tuoleja. 

Toisaalta maailmaa voidaan kuvata esimerkiksi fysiikan kielellä, joka koskee kaareutunutta 

aika-avaruutta, hiukkasia ja kenttiä. Näissä kuvauksissa ei ole Putnamin mukaan mitään 

keskenään yhteensopimatonta, mutta ne eivät silti ole tiedollisesti yhteismitallisia, koska 

kummatkin kuvaukset sisältävät informaatiota, jota ei voida ilmaista toisen kuvauksen 

kielellä.183 Yksi Putnamin pluralismin ydinteeseistä onkin, että voimme käyttää erilaisia 

kielipelejä ilman, että niitä tarvitsisi palauttaa johonkin yhteen perustavaan ja universaaliin 

ontologiaan, jonka todellisuus ikään kuin sanelisi meille.184  

3.4. Hilary Putnamin pragmatismi 

Käsiteltyäni Putnamin ajattelun pluralistisia piirteitä kiinnitän huomioni vielä Putnamin 

pragmaattisen pluralismin pragmaattisuuteen. Huomautan, että tämä ei ole tutkielma 

pragmatismista, joten joudun väistämättä rajaamaan aiheen tarkastelua teemoihin, jotka ovat 

Putnamin ajattelussa keskeisiä.185  

Pragmatismi on alun perin yhdysvaltalainen filosofinen traditio, jonka keskeinen ajatus 

hyvin laajasti ymmärrettynä on, että maailman tuntemista ei voi erottaa maailmasta 

toimimisesta. Niin sanotun klassisen pragmatismin edustajista nostetaan yleisesti kolme 

nimeä ylitse muiden: Charles Sanders Peirce (1839–1914), William James (1842–1910) sekä 

John Dewey (1859–1952). Pragmatismin ytimessä on ”pragmaattiseksi maksiimiksi” nimetty 

periaate, jonka mukaan periaate hypoteesien merkityksen selventämiseksi on niiden 

käytännöllisten seurausten, eli hypoteesien kokemuksessa ilmenevien vaikutusten 

selvittäminen.186 

James ymmärsi pragmatismin vastauksena filosofiseen tarpeeseen aikana, jona 

ennennäkemätön määrä ihmisiä kannatti empiiris-tieteellistä ajattelua, mutta kiinnostus 

tosiasioita kohtaan ei ollut karsinut kiinnostusta uskontoa kohtaan. Jamesin mukaan näitä 

tarpeita tyydyttämään oli tarjolla lähinnä empirististä filosofiaa, joka ei ole ”kyllin 

uskonnollista” ja uskonnollista filosofiaa, joka ei ole ”tarpeeksi empiiristä”.187 Jamesin 

muotoilu aikansa filosofian ongelmasta ei ole vain nokkelaa retoriikkaa, vaan kuvaa hyvin 

pragmatismin pyrkimystä yhteensovittaa tieteellinen ajattelu sekä inhimilliset arvot ja 

ihmisluonnon ”uskonnollinen ja romanttinen luonteenlaatu”.188 Jamesille filosofisen 
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tutkimuksen ytimessä on pragmaattinen menetelmä, jonka mukaan myös perinteiset 

metafyysisetkin ongelmat on altistettava käytännölliselle koettelulle Peircen pragmaattisen 

maksiimin hengessä. Mikäli kilpailevilla näkemyksillä ei ole eroja, jotka voisivat ilmetä 

kokemuksessa, on kiistely Jamesin mukaan hyödytöntä.189 Tässä ilmenee pragmatismin 

empiirinen asenne, joka pyrkii hylkäämään a priorisen argumentoinnin, puhtaan kielellisen 

teoretisoinnin ja suljetut järjestelmät ja kääntämään katseensa käytäntöön ja maailmaan.190 

James ei kuitenkaan ollut reduktionisti. Esimerkiksi uskonnollista kokemusta käsittelevissä 

luennoissaan hän vastustaa lääketieteellistä reduktionismia, eli pyrkimystä selittää pois 

uskonnolliset kokemukset lääketieteellisesti poikkeavina tiloina.191 

1900-luvun alun kukoistuksen jälkeen pragmatismi hiipui toisen maailmansodan jälkeen 

alkaneen analyyttisen filosofian valtavirtaistumisen myötä. Analyyttisen filosofian perinteessä 

tosin esimerkiksi W.V.O. Quinen voidaan nähdä kantaneen pragmatismin soihtua ainakin 

joissain teemoissa. Pragmatismi nousi uudestaan parrasvaloihin 1970-luvulla Richard Rortyn 

(1931–2007) myötä, joka julistautuessaan pragmatistiksi haastoi valtavirtafilosofian 

käsityksen, jonka mukaan kieli ja ajattelu yksinkertaisesti vain peilaisi todellisuutta. Rorty 

luopuikin totuudesta tutkimuksen päämääränä ja ajatteli, että totuuden ja todellisuutta 

vastaavuuden sijaan kielellisiä kuvauksiamme pitäisi arvioida suhteessa siihen missä määrin 

ne edistävät erilaisia päämääriä ja auttavat muotoilemaan uusia.192 

Putnam on Rortyn ohella toinen keskeisistä uuspragmatisteiksi nimetyistä filosofeista. 

Putnamin suhde klassiseen pragmatismiin on hieman epäselvä. Hän on kirjoittanut paljon sekä 

yksin että yhdessä Ruth Anna Putnamin kanssa varsinkin Jamesista ja Deweystä ja selvästi 

innoittunut näiden ajattelusta, mutta toisaalta myös ottanut etäisyyttä esimerkiksi klassisten 

pragmatistien käsityksiin totuudesta.193 Vaikuttaisi siltä, että Putnam ei sitoudu pragmatismiin 

niinkään systemaattisena ohjelmana tai filosofisena teoriana, vaan pikemminkin joukkona 

käsityksiä, jotka olivat hänen mukaansa klassisten pragmatistien ajattelun ytimessä. Nämä 

teesit ovat: 

1) Antiskeptisismi eli käsitys siitä, että epäily edellyttää oikeutusta yhtä paljon kuin 

uskomuskin. 

2) Fallibilismi eli käsitys siitä, että emme voi olla minkään uskomuksen suhteen 

(metafyysisesti) varmoja siitä, etteikö niitä jouduttaisi tulevaisuudessa korjaamaan. 
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3) Käsitys siitä, että arvojen ja tosiasioiden välillä ei ole perustavanlaatuista 

dikotomiaa. 

4) Käsitys siitä, että käytäntö on tietyssä mielessä ensisijaista filosofiassa.194  

Putnamille antiskeptisismin ja fallibilismin yhdistelmä vaikuttaisi olevan pragmatismin 

erityispiirre.195 Nämä ovat toisiaan tasapainottavia ja liittyvät myös vahvasti aiemmin 

käsiteltyyn luonnolliseen realismiin. Putnam korostaa Jamesin ajatelleen, että asuttamamme ja 

havainnoimamme maailma on yhteinen maailma (common world) ja että havaitsemme olioita 

ja tapahtumia ”tuolla jossain” emmekä vain mielen sisäistä aistidataa.196 Putnamin mukaan 

nämä kaksi ideaa nivoutuvat klassisen pragmatismin käsitykseen siitä, että pääsy yhteiseen 

maailmaan ei edellytä erehtymättömyyttä. Fallibilismi ei vaadi meitä epäilemään kaikkea, 

vaan lähinnä olemaan valmiita epäilemään mitä vain. Antiskeptinen asenne taas tarkoittaa, 

että vaikka havaintomme olisivat joskus virheellisiä, ei siitä seuraa, että virheettömät 

havaintommekin koskisivat vain asioiden ilmentymiä meille; meidän ei siis tarvitse luopua 

ajatuksesta, että havaintomme koskisivat asioita ”tuolla jossain”. Putnam huomauttaa myös, 

että tällainen realismi ei edellytä pääsyä johonkin esikäsitteelliseen todellisuuteen. Riittää, että 

pystymme muodostamaan jaettuja käsityksiä.197 Putnamin mukaan antiskeptisistinen ja 

fallibilistinen pragmatismi näyttää meille, että tieto inhimillisen ajattelun historiallisista 

virheistä ja muutoksesta on omiaan opettamaan meille tervettä tietoisuutta inhimillisen tiedon 

erehtyväisyydestä. Tämän ei kuitenkaan pidä, eikä se Putnamin mukaan edes voi johtaa 

universaaliin skeptisismiin. Hänen mukaansa vaikuttaisi siltä, että tietoisuus siitä, että 

menneisyydessä jotkut perustavatkin uskomukset ovat osoittautuneet virheelliseksi, ei voi 

saada meitä epäilemään mitään tiettyä uskomusta tahdonvaraisesti.198  

Mutta mikä antaa meille perusteen uskoa johonkin tiettyyn uskomukseen? Putnamin 

mukaan pragmatismi ei tarjoa epistemologista algoritmia, joka pystyisi osoittamaan 

uskomuksemme tosiksi tai epätosiksi. Sekä Peirce että Dewey ajattelivat, että tieteellistä 

tutkimusta hyvin laajassa mielessä ei voi palauttaa algoritmiseksi metodiksi, johon ei pätisi 

fallibilismin periaate siinä missä muuhunkin inhimilliseen ajatteluun. Tästä huolimatta 

voimme sanoa tietävämme paljon tutkimuksen (inquiry) tekemisestä menneen kokemuksen 
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perusteella ja että se, mitä olemme oppineet tutkimuksesta, pätee tutkimukseen laajemmin, 

eikä vain tietynlaiseen tutkimukseen tietyistä aiheista.199  

Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti arvojen ja tosiasioiden välistä dikotomiaa, jonka 

purkaminen on ollut yksi Putnamin keskeisistä filosofisista teemoista. Putnamin mukaan 

arvojen ja tosiasioiden jyrkkä erottelu ei ole kestävällä pohjalla, koska normatiiviset 

arvostelmat vaikuttaisivat olevan olennaisia pyrkimyksellemme tuntea tosiasioita. Putnamin 

mukaan klassiset pragmatistit ajattelivat, että kaikki kokemuksemme on arvojen kyllästämää. 

Tieteenfilosofiassa taas normatiiviset arvostelmat ovat olennaisia teoriavalinnan kannalta 

arvottaessamme teorioita niiden ”yksinkertaisuuden”, ”koherenttiuden”, ”uskottavuuden” 

ynnä muiden episteemisten normien perusteella. Käsitys siitä, että arvot olisivat jotain 

subjektiivista ja tosiasiat (ja tiede) objektiivista vaikuttaisi romahtavan, mikäli hyväksymme 

episteemisten arvojen korvaamattomuuden tosiasioiden tuntemiselle.200 

Tämä vie meidät lopulta selventämään käytäntöjen ensisijaisuuden merkitystä 

pragmatismissa. Putnam avaa tätä tarkastelemalla, miten sekä klassiset pragmatistit että 

myöhemmin Quine puolustivat ontologisia sitoumuksia abstrakteihin olioihin, kuten 

normatiivisiin tosiasioihin tai matemaattisiin olioihin. Putnamin mukaan esimerkiksi Quine 

pyrki hylkäämään kaikki metafyysiset selitykset, jotka selittäisivät miten voimme olla 

vuorovaikutuksessa tällaisten olioiden kanssa. Sen sijaan hän kysyi, miksi tarvitsemme 

tällaisia abstrakteja olioita, hänen tapauksessaan joukko-opin käsitteellistä skeemaa. Quinen 

mukaan tarvitsemme joukko-opin käsitteellistä skeemaa, koska se on korvaamaton 

(indispensable) niin matematiikalle kuin luonnontieteille. Taas mikäli jokin on korvaamatonta 

parhaille tiedonhankinnan tavoillemme, olemme oikeutettuja uskomaan sen olemassaoloon, 

eikä ole mitään korkeampaa filosofista näkökulmaa, josta tätä sitoumusta voisi kritisoida.201  

Tällaisten niin sanottujen ”korvaamattomuusargumenttien” ytimessä on ajatus siitä, että 

filosofian tulisi metafyysisen spekuloinnin sijaan keskittyä inhimillisesti saavutettaviin 

kysymyksiin siitä, mitä tarkoituksia käytäntömme ja diskurssimme palvelevat.202 Mutta mistä 

tiedämme, mitkä käytännöt ovat sellaisia, joihin korvaamattomuusargumentti pätee?  

David Enoch on yksi merkittävistä nykyfilosofeista, joka on puolustanut metanormatiivista 

realismia korvaamattomuusargumenttiin vetoamalla. Hän tekee eron ”välineellisen 
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korvaamattomuuden” (instrumental indispensability) ja ”itsessään korvaamattomuuden” 

(intrinsic indispensability) välillä.203  

Välineellisessä korvaamattomuudessa ei ole kyse niinkään siitä, että jokin asia olisi 

ainoastaan hyödyllinen jollekin projektille (tai käytännölle tai diskurssille)204 Enochin mukaan 

jokin on välineellisesti korvaamatonta, mikäli kyseistä asiaa ei ole mahdollista poistaa ilman, 

että se tekee kyseisestä projektista mielettömän. Toisin sanoen, mikäli jokin projekti on 

perustellusti itsessään korvaamaton ja ainoa tapa osallistua mielekkäästi tähän projektiin on 

sitoutua ontologisesti johonkin olioon, niin tämän projektin kunnioitettavuus (respectability) 

tekee myös tästä ontologisesta sitoumuksesta kunnioitettavan.205 Enochin mukaan jokin 

projekti taas on itsessään korvaamaton, mikäli emme jossain relevantissa mielessä voi olla 

osallistumatta siihen.206  

Putnamille normatiivisten arvostelmien tekeminen vaikuttaisi olevan itsessään 

korvaamatonta, eli jotain, miltä emme voi välttyä tiedonhankinnassa tai sosiaalisessa 

elämässä. Tällöin meidän on myös oletettava, että nämä käytäntömme todella koskevat sitä, 

mitä ne väittävät koskevan eli esimerkiksi normatiivisia tosiasioita. On myös tärkeää 

huomata, että Putnamin mukaan metafyysisestä argumentoinnista luopuminen ei tarkoita 

tällaisten käytäntöjen tekemistä ei-rationaalisiksi. Pikemminkin vaikuttaisi siltä, että 

esimerkiksi moraalisessa harkinnassa pyrkimyksemme on päätyä todella oikeaan ratkaisuun ja 

tässä harkinnassa sovellamme objektiivista ja loogista käsitteistöä, jota käytämme muussakin 

tutkimuksessa. Kuitenkin viime kädessä Putnamin mukaan vaikuttaisi siltä, että ei ole mitään 

korkeampaa filosofiaa kuin käytännöt itsessään, josta käsin arvioida, mikä on 

korvaamatonta.207    

  

 
203 Enoch 2007, 30. 
204 Enoch 2007, 30. 
205 Enoch 2007, 32. 
206 Enoch 2007, 34. 
207 Putnam 1994, 154. 



 

43 

 

4. Pragmaattinen pluralismi uskonnonfilosofiassa 

4.1. Hilary Putnamin uskonnonfilosofia 

Hilary Putnamin suhde uskonnonfilosofiaan ja uskonnolliseen ajatteluun on erittäin 

moniulotteinen ja kiinnostava. Hän on tarkastellut uskonnonfilosofisia kysymyksiä 

useammassa 1990-luvun julkaisussaan, minkä lisäksi hänellä oli myös syvä omakohtainen 

suhde uskontoon. Hän on avoimesti kirjoittanut juutalaisesta vakaumuksestaan ja 

vakaumuksensa suhteesta hänen tieteelliseen uraansa. Hän on kiinnostavasti kuvannut 

olleensa samanaikaisesti sekä ateisti että uskovainen, joka vain piti nämä asiat erillään 

toisistaan.208 Putnam on myös kirjoittanut juutalaista filosofiaa käsittelevän kirjan Jewish 

Philosophy as a Guide to Life (2008), jossa hän myös avaa omaa henkilökohtaista suhdettaan 

uskontoon.  

Putnamin uskontoa koskevat kirjoitukset ovat jokseenkin fragmentaarisia, mutta niistä 

on löydettävissä myös selkeitä yleisiä linjoja, jotka nivoutuvat hänen yleiseen filosofiseen 

projektiinsa. Tässä luvussa pyrin esittämään yhtenäisen kuvauksen Putnamin uskontoa 

koskevan filosofian keskeisistä piirteistä. 

4.1.1. Antireduktionismi ja uskonnon tieteellistämisen kritiikki 

Putnamin pragmaattisen pluralismin pyrkimys vastustaa reduktionistisia, tai aiemmin esitettyä 

termiä käyttäen ”deflatorisia” käsityksiä koskee olennaisesti myös hänen 

uskonnonfilosofiaansa. Esseessään ”God And The Philosophers” hän nostaa Bernard 

Williamsin esimerkiksi ateistista, joka perustaa ajattelunsa reduktiiviseen materialismiin. 

Williamsin ateismi vaikuttaisi perustuvan tämän absoluuttiseen käsitykseen todellisuudesta, 

jota tarkastelin aiemmin. Tässä kuvassa Jumalan olemassaolon kieltäminen on seurausta 

yksinkertaisesti ajatuksesta, jonka mukaan ainoa järkevä johtopäätös tieteen 

tutkimustuloksista on jonkinlainen materialistinen ontologia ja koska Jumala on 

käsitteellisesti ei-materiaalinen olio, ei täten olisi järkevää uskoa Jumalan olemassaoloon.209  

Putnamin mukaan tällainen näkemys perustuu käsitykseen, jonka mukaan nykyaikainen 

tiede on vastannut, tai ainakin esittänyt tyydyttäviä ratkaisuehdotuksia, kaikkiin perinteisiin 

metafyysisiin ongelmiin tavalla, joka ei jätä uskonnolle tilaa muuten kuin ”historiallisesti ja 

kulttuurisesti tärkeänä eskapismin muotona”.210 Tällainen ajattelu vaikuttaisi kuitenkin 

perustuvan ajatukselle, että uskonto olisi vain yksi hypoteesi muiden joukossa, jota tulisi 
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arvioida ennustusvoiman, yksinkertaisuuden ja aiempien (tieteellisten uskomusten) 

säilyttämisen nojalla.211 Putnam huomauttaa, että myös monet uskonnolliset ihmiset nojaavat 

tähän samaan käsitykseen. Esimerkiksi nuoren maan kreationistit kohtelevat Putnamin 

mukaan virheellisesti raamatullisia kuvauksia maailman synnystä kirjaimellisesti tulkittavina 

hypoteeseina.212 Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että uskonto itsessään ei perustu sekaannukseen, 

vaan pikemminkin uskontoon liittyvät sekaannukset ovat wittgensteinilaisessa kuvassa 

seurausta siitä, että uskonto nähdään ikään kuin vanhentuneena esitieteellisenä teoriana 

(seikka, josta Wittgenstein kritisoi James Frazerin The Golden Bough -teosta213).214  

Putnamin uskontoa käsittelevien kirjoitusten ytimessä ovat Wittgensteinin luennot 

uskonnollisesta uskosta215, joissa Wittgenstein esittää muun muassa, että ihminen, joka uskoo 

viimeisen tuomion kaltaiseen tapahtumaan yksin tieteellisen evidenssin perusteella, uskoo 

tähän perustavasti toisella tavalla kuin uskonnollinen ihminen uskoo viimeiseen tuomioon. 

Wittgensteinin mukaan vaikka kyseinen uskomus ennustaisi kyseisen tapahtuman yhtä 

varmasti kuin mikä tahansa tieteellinen ennustus voisi, ei pelkkä evidenssi saisi ihmistä 

muuttamaan elämäänsä lainkaan. Sen sijaan uskonnollinen ihminen olisi tästä tiedosta 

kauhuissaan ja ”taistelisi henkensä edestä, jottei joutuisi helvetin lieskoihin”.216  

Kun on kyse tavallisista empiirisistä kysymyksistä, vaikuttaisi Putnamin mukaan siltä, 

että emme niinkään sano, että uskomme tai emme usko asian olevan niin tai näin. 

Pikemminkin kyse vaikuttaisi olevan todennäköisyydestä siinä mielessä, että moniin tällaisiin 

uskomuksiin sisältyy ainakin jonkinlainen epävarmuus, jonka olemme valmiita myöntämään. 

Kysyttäessä onko jokin niin tai näin, ilmaisut kuten ”saattaa olla” tai ”en ole varma” ovat 

luontevia. Taas puhuttaessa viimeisen tuomion kaltaisesta uskonnollisen uskomuksen 

kohteesta, vaikuttaisi Wittgensteinin mukaan siltä, että ateistille tällainen tapahtuma ei ole 

edes mahdollisuus. Taas uskovalle kyse on kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymyksestä, 

johon uskova ei usko vain pelkkänä mahdollisuutena.217 Putnamin mukaan Wittgenstein, 

kuten myös Søren Kierkegaard, ymmärtävät uskonnolliset uskomukset perustavalla tavalla 

”elämää säätelevinä” uskomuksina.218 Wittgenstein vaikuttaisi tarkoittavan tällä, että ihminen 

voi elää erilaisten ”kuvien” mukaan. Uskonnossa olisi tässä mielessä kyse enemmän jostain, 
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mikä auttaa ihmistä järjestämään elämäänsä kuin selvärajaisten uskomusten ilmaisemisesta.219 

On tärkeää huomata, että Putnamille tämä ei ole niinkään deskriptiivinen vaan pikemminkin 

normatiivinen käsitys siitä, mistä uskonnollisessa uskossa ja uskonnollisessa kielessä pitäisi 

olla kyse.220 

Putnam ei tulkitse Wittgensteinin kuitenkaan ajattelevan, että uskonnolliset uskomukset 

olisivat epäilyn ulkopuolella tai etteikö uskova ihminen voisi pohtia sen mahdollisuutta, että 

mitään viimeistä tuomiota ei ehkä olekaan. Uskonnolliset uskomukset kuitenkin eroavat 

empiirisistä uskomuksista tässä kuvassa sikäli, että niiden rooli uskonnollisen ihmisen 

elämässä on täysin erilainen.221 Putnam on tarkastellut myös analyyttisessä 

uskonnonfilosofiassa esitettyjä todistuksia Jumalan olemassaolosta. Hänen ymmärryksensä 

tällaisista todistuksista on, että niiden pyrkimys on esittää tieteellisin havainnoin tai 

analyyttisen filosofian työkaluin argumentti, joka osoittaa, että jokin asiaintila vallitsee tai ei 

vallitse. Mikäli nämä argumentit ovat päteviä, niiden tulisi kyetä vakuuttamaan kuka tahansa 

niitä tarkasteleva rationaalinen henkilö.222  

Tällaisten argumenttien ongelma Putnamin mukaan ei niinkään ole, että ne perustuisivat 

virheelliselle päättelylle. Loogisessa mielessä kaikki perinteiset argumentit Jumalan 

olemassaolon puolesta on mahdollista esittää pätevässä muodossa. Kuitenkin vaikuttaisi siltä, 

että nämä argumentit sisältävät premissejä, joita ateistit eivät hyväksy.223 Otetaan esimerkiksi 

teleologinen argumentti Jumalan olemassaolosta: 

1) Universumin hienosäätö224 johtuu joko fysikaalisesta välttämättömyydestä, 

sattumasta tai suunnittelusta. 

2) Se ei johdu fysikaalisesta välttämättömyydestä tai sattumasta. 

3) Johtopäätös: Universumin hienosäätö johtuu suunnittelusta.225 

Kyse on täysin pätevästä päättelystä, mutta ateisti todennäköisesti kieltäisi premissin 2), 

jolloin hänen ei myöskään olisi sitouduttava johtopäätökseen. Tarkoitukseni ei ole tässä 

kuitenkaan arvioida teleologista argumenttia ja sen vasta-argumentteja, vaan lähinnä 

havainnollistaa Putnamin ajattelua. 

Putnamin mukaan tällaiset argumentit eivät voi olla kaikkien hyväksymiä todistuksia, 

koska premissit eivät vaikuttaisi nauttivan universaalia hyväksyntää. Kuitenkin näillä 

 
219 Putnam 1992, 146. 
220 Putnam 1997c, 408. 
221 Putnam 1992, 145. 
222 Putnam 1997b, 487–488. 
223 Putnam 1997b, 488. 
224 Väite, jonka mukaan universumin ominaisuudet vaikuttaisivat olevan ”hienosäädettyjä” elämää varten. 
225 Craig 2007, 79. 
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argumenteilla on Putnamin mukaan silti tarkoituksensa. Ne nimittäin voivat osoittaa tiettyjä 

perustavia metafyysisiä ja älyllisiä intuitioita, joihin Jumalan käsitteellä pyritään vastaamaan 

ja jotka myös ateistin on otettava vakavasti.226 Vaikuttaisi siltä, että Putnamin mukaan näitä 

argumentteja sekä niiden premissejä, tai inhimillisen elämän uskonnollista ulottuvuutta 

ylipäänsä ei voida kuitenkaan lähestyä jostakin neutraalista näkökulmasta.227 Putnamin 

mukaan esimerkiksi Williams haluaisi puhua ikään kuin ”universumin näkökulmasta” käsin ja 

sanoa, että tästä näkökulmasta katsottuna Jumalaa ei ole. Ongelma tässä Putnamin mukaan 

on, että tällainen universumin (tai Jumalan) näkökulma ei ole meille saatavilla, vaan on vain 

erilaisia inhimillisiin käytäntöihin nivoutuneita näkökulmia.228  

Putnamin mukaan onkin otettava huomioon, että filosofisten jumalatodistusten 

ymmärtäminen edellyttää ymmärrystä toisaalta uskonnollisista käsitteistä ja toisaalta 

ymmärrystä uskonnollisten käsitteiden yhteydestä filosofiseen teoretisointiin. Putnamin 

mukaan uskonnolliset käsitteet ja filosofinen argumentointi voivat yhdessä muodostaa 

syvällisen uskonnollisen vakaumuksen, mutta on huomattava, että syvällinen uskonnollinen 

vakaumus ei sinänsä vaadi tuekseen filosofisia teorioita. Vaikuttaisi siltä, että Putnamille 

sellaiset käsitteet, kuten ”transsendentti Olio” tai ”välttämätön Oleminen” eivät ole niinkään 

puhtaan filosofisia käsitteitä, vaan pikemminkin uskonnollisia käsitteitä. Filosofiset 

argumentit voivat auttaa näkemään niissä piilevän uskonnollisen merkityksen, mutta ne eivät 

kuitenkaan ole perusta uskonnolliselle uskomukselle.229 

Putnamin mukaan onkin tunnustettava, että uskonnollisten kysymysten suhteen ei ole 

”sitoumuksetonta paikkaa”. Tähän sisältyy sen tunnistaminen, että uskonnollista kieltä 

käytetään eri tavalla kuin arkista ja empiiristä deskriptiivistä kieltä. Putnam ilmaiseekin hyvin 

selvästi pitävänsä uskonnollista kieltä ja empiiris-tieteellistä kieltä yhteismitattomina.230 Hän 

kuitenkin erikseen korostaa, että hän ei käytä yhteismitattomuuden käsitettä samassa mielessä 

kuin esimerkiksi Thomas Kuhn kuvatessaan eroja eri tieteellisten paradigmojen välillä tai 

laajemminkaan missään tieteenfilosofisen tai kielifilosofisen teorian mielessä. Kyse on 

Putnamille paljon perustavammasta ongelmasta, joka koskee uskonnollisen diskurssin 

ymmärtämistä itseään, mikä on hänelle ongelma, jota ei ratkaista vain kieltä koskevalla 

teoretisoinnilla.231  

 
226 Putnam 1997b, 489. 
227 Putnam 1997b, 491. 
228 Putnam 1997a, 180. 
229 Putnam 1997b, 490. 
230 Putnam 1997b, 491.  
231 Putnam 1997b, 499 (viite 9.).  
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Putnam vaikuttaisi siis suhtautuvan hyvin kriittisesti pyrkimyksiin selittää uskonto pois 

valitsemalla ontologia, joka sulkee pois uskonnollisen uskon intentionaaliset kohteet. Hän ei 

myöskään näe, että uskonnollisia uskomuksia voitaisiin pitää testattavina hypoteeseina 

evidentialistisen filosofian tavoin saati, että ne olisivat ikään kuin (esi)tieteellisiä selityksiä. 

Putnam vaikuttaisi myös vastustavan sellaista uskonnon intellektualisointia, jossa 

uskonnolliset väitteet nähdään jonakin, joiden totuus voitaisiin universaalisti osoittaa 

joidenkin kaikkien tarkastelijoiden hyväksymien väitteiden perusteella. Nämä kaikki 

näkemykset nivoutuvat Putnamin käsitykseen siitä, että uskonnon asema inhimillisten 

käytäntöjen joukossa näyttäisi olevan erilainen kuin vaikka tieteellisillä tai puhtaan 

filosofisilla käytännöillä. 

4.1.2. Uskonto elämänmuotona 

Seuraavaksi tarkastelen, miten Putnam ymmärtää uskonnollisen kielen tai uskonnollisten 

käytäntöjen luonteen suhteessa Wittgensteinin uskonnollista kieltä koskevaan ajatteluun. 

Tämän teeman kannalta Putnamille hyvin keskeisessä asemassa on Wittgensteinin käsitys 

uskonnosta elämänmuotona sekä kysymys siitä, missä määrin uskova ja ei-uskova voivat 

ymmärtää toisiaan.  

Putnamin mukaan Wittgensteinia luetaan usein yksinkertaisesti siten, että hänen 

teoriansa kielen merkityksestä käyttönä232 yhdistetään hänen huomioihinsa siitä, että vaikkapa 

viimeisen tuomion suhteen uskova ja ei-uskova käyttävät kieltä eri tavoin, jolloin he vain 

puhuisivat toistensa ohi.233 Putnamin mukaan Wittgenstein vaikuttaisi nimenomaan 

ajattelevan, että tällaisissa tapauksissa ero ilmaisujen käyttötavoissa on eri asia kuin mitä 

normaalisti pitäisimme erona merkityksessä.234 Wittgenstein pohtii, että ymmärtäisikö hän 

mistä on kyse, mikäli hänen oppilaansa kertoisi uskovansa viimeiseen tuomioon. Hän olisi 

lukenut samat asiat kuin oppilaansa ja ”tietäisi, mitä hän tarkoittaa”. Kuitenkin hän jatkaa 

pohtimalla ateistia ja uskovaista, jotka ovat eri mieltä siitä tuleeko tuomiopäivä vai ei ja kysyy 

”tarkoittavatko he samaa asiaa?”. Wittgenstein kirjoittaa: ”He saattaisivat kuvailla samat asiat. 

Voisi sanoa, että tämä jo osoittaa, että he tarkoittavat samaa”.235 

Putnamin mukaan Wittgenstein vaikuttaisi tarkoittavan tällä, että jossakin 

tavanomaisessa mielessä nämä kaksi henkilöä tarkoittavat samaa. Joten kyse ei ole 

yhteismitattomuudesta siinä mielessä, että nämä kaksi henkilöä eivät kykenisi 

 
232 Wittgenstein FT§43. 
233 Putnam 1992, 150.  
234 Putnam 1992, 151.  
235 Wittgenstein 1967, 58. 
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kommunikoimaan johtuen siitä, että he puhuisivat toistensa ohi. Jäljelle jää siis syvempi 

kysymys siitä, voisivatko he todella ymmärtää toisiaan.236 Putnamin mukaan Wittgenstein 

ajattelee, että uskonnollinen diskurssi on mahdollista ymmärtää vain ymmärtämällä 

elämänmuotoa, johon se kuuluu.237 

Elämänmuoto on käsite, jolle on vaikea antaa selvärajaista merkitystä. Putnamin 

mukaan esimerkiksi uskonnollisessa elämänmuodossa ei ole kyse niinkään joidenkin siihen 

kuuluvien uskomusten ilmaisemisesta, vaan pikemminkin tavasta, joka sisältää sanoja ja 

kuvia, jotka ohjaavat ihmisen elämää ja tämän valintoja. Onkin periaatteessa mahdollista, että 

henkilö sanoissaan ja ajatuksissaan sitoutuisi uskonnollisiin uskomuksiin, mutta eläisi silti ei-

uskonnollista elämää.238 Putnam suhtautuu hyvin kielteisesti myös ajatukseen, että ihminen 

voisi päästä sisään uskonnolliseen elämänmuotoon puhtaan älyllisin ponnistuksin. Hän 

kirjoittaa, että suhtautuisi hämmennyksellä ihmiseen, joka kertoisi alkaneensa uskoa Jumalaan 

filosofisen argumentin perusteella. Hän toki myöntää, että on mahdollista, että jokin 

argumentti olisi laukaissut tässä henkilössä jotain syvää, mutta mikäli kyse olisi uskosta 

puhtaan filosofisen argumentin perusteella, vaikuttaisi Putnamin mukaan tällainen usko 

olevan pikemminkin metafyysinen illuusio kuin aitoa uskoa Jumalaan.239  

Vaikka uskonnollinen diskurssi vaikuttaisikin nivoutuvan tiiviisti eksistentiaalisiin ja 

moraalisiin kysymyksiin, ei meidän Putnamin mukaan pidä kuitenkaan ajatella, että 

uskonnollista kieltä voitaisiin palauttaa vain joidenkin asenteiden ilmaisemiseen. Vaikka 

Wittgensteinia voitaisiin lukea siten, että tämä suhtautuisi uskonnolliseen kieleen 

nonkognitivistisesti (eli että sen pyrkimyksenä ei ole ilmaista tosiasioita), Putnamin mukaan 

Wittgenstein ei kuitenkaan ajatellut näin.240 Putnamin mukaan Wittgenstein erotti toisistaan 

asenteen ilmaisemisen jossakin arkisessa mielessä ja asenteen ilmaisemisen siitä, mitä 

nonkognitivistit vaikuttaisivat tarkoittavan puhuessaan uskonnollisesta (ja eettisestä) 

kielestä.241 

Asenteen ilmaisemisen tavallisessa mielessä vaikuttaisi siltä, että on lukuisia tapoja, 

joilla voin ilmaista esimerkiksi ihailevani toisen ihmisen ruoanlaittotaitoja. Voisin sanoa tälle 

vaikkapa ”olet maailman paras kokki”, jolloin vaikuttaisi ilmeiseltä, että kyse ei ole 

tosiasiaväitteestä, vaan asenteen ilmaisemista. Tässä tapauksessa kyseinen ilmaisu voitaisiin 

 
236 Putnam 1992, 152. 
237 Putnam 1992, 154. 
238 Putnam 1992, 154. 
239 Putnam 1997b, 492. 
240 Putnam 1992, 148. 
241 Putnam 1992, 152–153. 
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kääntää suoraan kyseisen asenteen eksplisiittiseksi ilmaisemiseksi. Esimerkiksi mikäli 

kehumani henkilö alkaisi luettelemaan kokkeja, jotka ovat häntä parempia, voisin vain vastata 

”tarkoitin siis, että ihailen ruoanlaittotaitojasi”. Putnamin mukaan Wittgenstein ei kuitenkaan 

ajattele, että uskonnollisia ilmaisuja, kuten ”tapaamme kuoleman jälkeen” voitaisiin tulkita 

näin. Vaikuttaisi siltä, että Wittgensteinin mukaan kieltä ei voida tulkita asenteen 

ilmaisemiseksi, mikäli ei ole mahdollista kääntää tämän kielen lauseita joidenkin asenteiden 

eksplisiittisiksi ilmaisuiksi.242 Vaikuttaisi siltä, että uskonnollisen nonkognitivismin ongelma 

Putnamin mukaan on, että siinä tavallisesta erosta sen välillä, että joissain tilanteissa kieltä 

käytetään ilmaisemaan, mitä joku henkilö kirjaimellisesti tarkoittaa ja joissain ilmaisemaan 

pelkkää asennetta, tehdään metafyysinen erottelu. Tässä pyritään ikään kuin asettumaan 

kyseisen kielipelin tai käytännön ulkopuolelle ja kertomaan jostakin objektiivisesta 

näkökulmasta mistä siinä on todella kysymys. Lopputulos on tulkinta, joka on ”ikään kuin 

olisi unohdettu, miltä uskonnollinen kieli kuulostaa”.243 

 Wittgenstein itse sanoo, että uskonnollisia ilmaisuja käyttäessään uskonnollinen 

ihminen ”käyttää kuvaa”.244 Ei ole aivan selvää, mitä Wittgenstein tällä tarkoittaa. Hän itse 

kertoo, että sanoessaan uskonnollisen ihmisen käyttävän kuvaa, hän vain toivoo kuvaavansa 

konventioita, joita uskonnollinen ihminen tästä johtaa ja että muu olisi filosofisesti 

ylimielistä.245 Putnamin mukaan tämä tarkoittaa, että uskonnollinen ihminen johtaa 

tietynlaisia seurauksia käyttämistään kuvista, jotka ovat erilaisia kuin mitä joku toinen johtaisi 

samanlaisista kuvista toisessa kontekstissa. Vaikuttaisi myös siltä, että tarkasteltaessa 

uskontoa filosofisesti on oltava varuillaan, että uskonnollisen kielen ei tulkita tarkoittavan 

enemmän tai vähemmän kuin mitä uskonnollinen ihminen näyttäisi tarkoittavan.246 Tässä 

vaikuttaisi olevan selvä yhteys pragmaattisen pluralismin pyrkimykseen välttää inflatorisia ja 

deflatorisia näkemyksiä erilaisista käytännöistä. 

4.1.3. Kriittisen uskontokeskustelun mahdollisuus 

Uskonnon erottaminen omaksi elämänmuodokseen sekä käsitys uskonnollisen kielen 

yhteismitattomuudesta nostaa kysymyksen siitä, onko uskonnollisten uskomusten ja 

käytäntöjen kriittinen arviointi mahdollista ja onko uskonnollinen kieli jollain tapaa 

”suljettua” tämän elämänmuodon ulkopuolisilta. Putnamin mukaan kuitenkin vaikka 

 
242 Putnam 1992, 153. 
243 Putnam 1992, 153. 
244 Wittgenstein 1967, 71. 
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uskonnollinen kieli olisikin yhteismitatonta tavanomaisen kielenkäytön kanssa, niin tämä 

tarkoita, että uskonnollinen kielipeli olisi oma itsenäinen kielipelinsä. Putnam viittaa Cora 

Diamondiin, jonka mukaan uskonnolliset kysymykset ovat kysymyksiä, joita kuka vain voi 

esittää. Kysymys vaikuttaisi olevan perustavasta kielenkäyttöön itseensä liittyvästä 

mahdollisuudesta, eikä vain jonkin tietyn kielipelin sisäisestä mahdollisuudesta eikä tällaisten 

kysymysten esittäminen riipu mistään muusta elämänmuodosta kuin kielestä itsestään.247 

Putnamin mukaan potentiaali käyttää uskonnollista kieltä on perustavalla tavalla 

yleisinhimillinen potentiaali, joskaan tämän potentiaalin harjoittaminen ei ole mahdollista 

kaikille kaikkina aikoina, joillekin ei mahdollisesti koskaan. Hän itse ajattelee, että tämän 

potentiaalin ”herättäminen” vaatii jotain kokemuksellista ja kuten edellä jo todettua, 

suhtautuu hän epäilevästi mahdollisuuteen tavoittaa tätä potentiaalia puhtaasti älyllisin 

perustein.248 

Vaikka uskonnon ja tieteen (tai laajemmin deskriptiivisen kielenkäytön) suhde on 

keskeisessä osassa Putnamin uskonnonfilosofista tarkastelua, vaikuttaisi hän pitävän vielä 

haastavampana kysymyksenä uskonnon suhdetta normatiivisiin kysymyksiin. Vaikuttaisi 

nimittäin siltä, että uskonnolliset ihmiset lienevät melko laajasti valmiita myöntämään, että 

uskonnon tehtävä ei ole kertoa meille tosiasioita empiirisestä todellisuudesta. Sen sijaan 

uskonnon ja etiikan suhde vaikuttaisi edelleen vahvalta, mikä Putnamin mukaan on 

potentiaalisesti vahvassa ristiriidassa etiikan autonomian kanssa.249 Putnam itse kannattaa 

etiikan autonomiaa korostavaa moraalirealismia, jossa moraalin objektiivisuus on peräisin 

moraalisesta harkinnasta itsestään, eikä jostakin moraalin ulkopuolisista metafyysisistä  

moraalisista tosiasioista.250 Tästä näkökulmasta Putnam pitää hyvin huolestuttavana muun 

muassa uskonnollisesti motivoitunutta seksismiä ja homofobiaa. Erimielisyys tällaisissa 

kysymyksissä ei vaikuttaisi koskevan vain sitä uskovatko eri ihmiset samaan asiaan, vaan 

pikemminkin keskenään ristiriidassa olevia käytännöllisiä asenteita.251 

Uskonnollisen ja tieteellisen diskurssin yhteismitattomuudesta ei kuitenkaan seuraa, että 

uskonnolliset uskomukset olisivat täysin immuuneja kritiikille. Pikemminkin kyse on siitä, 

että tietynlainen kritiikki ei vain osu kohteeseensa, mikäli uskonto ymmärretään Putnamin 

tavoin Wittgensteinin ajattelun hengessä. Kuitenkin uskonnolliset uskomukset voivat olla 

käsittämättömiä jossain toisessa mielessä. Esimerkiksi ne saattavat olla ristiriidassa suhteessa 

 
247 Putnam 1997b, 491–492. 
248 Putnam 1997b, 492. 
249 Putnam 1997a, 181. 
250 Putnam 2004, 76–77. 
251 Putnam 1997a, 181.  
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johonkin käsitykseen hyvästä elämästä tai on mahdollista, että uskonto on menettänyt otteensa 

ihmisestä, tai ihminen uskonnosta, jolloin aikaisemmin ymmärrettävät uskomukset näyttävät 

uudessa tilanteessa täysin vierailta. Kuitenkin kyse vaikuttaisi olevan jostakin 

käytännöllisestä, eikä niinkään jostakin, mikä on seurausta tieteen tutkimustuloksista.252 

Putnamin mukaan Wittgensteinin uskontoa koskevan ajattelun rajallisuus on siinä, että 

tämä näki rationaalisuuden hyvin kapeassa teknis-välineellisen rationaalisuuden mielessä, 

minkä vuoksi hän suhtautui uskonnon rationaaliseen kritiikkiin hyvin epäilevästi.253 Putnam 

pyrkii täydentämään wittgensteinilaista lähestymistapaa pragmatistisella käsityksellä 

rationaalisuudesta. Kuten aiemmin jo todettua, pragmatistisessa ajattelussa rationaalisuus ei 

ole niinkään algoritmi, jolla valitaan uskomusten väliltä, vaan joukko periaatteita, jotka 

pätevät kaikkeen älylliseen tutkimukseen myös etiikan ja uskonnon alueella.254 Putnam esittää 

kolme keskeistä periaatetta ohjaamaan tätä tutkimusta: 

1) Kokemuksen periaate, jonka mukaan ideoita on testattava käytännössä. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita kapeaa tieteellistä testaamista, vaan pragmatismi näkee syvää 

(jopa epistemologista) arvoa ”elämän laboratoriossa” testatuilla uskomuksilla. 

2) Fallibilismin periaate. (ks. luku 3.4.) 

3) Kommunikaation periaate, jonka mukaan totuus on olemukseltaan julkista. Kaikki 

sitoumukset, joita pidämme tosina, on voitava altistaa julkiselle keskustelulle.255  

Putnamin pyrkimyksenä vaikuttaisi olevan pitää kiinni ajatuksesta, että uskonnollista 

elämänmuotoa on mahdollista arvioida rationaalisesti, mutta välttää ongelmat, jotka seuraavat 

uskonnon arvioimisesta kapeassa mielessä tieteellisen rationaalisuuden määrein.256 Tämän 

lisäksi Putnam vaikuttaisi hylkäävän uskonnollisen ajattelun, joka perustuu tiedonhankinnan 

tavoille, joita Peirce kritisoi esseessään ”The Fixation of Belief”. Putnamin mukaan 

uskonnolliset uskomuksetkaan eivät siis voisi perustua sokealle uskollisuudelle auktoriteetteja 

kohtaan, dogmaattisuuteen tai puhtaaseen a prioriseen metafyysiseen järkeilyyn.257 Putnam ei 

kuitenkaan itse juurikaan eksplikoi, miten tämä uskonnollisten uskomusten arviointi 

käytännössä toteutuisi. 

 
252 Putnam 1997c, 408. 
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254 Putnam 1997a, 182. 
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257 Putnam 1997a, 182; ks. myös Peirce “The Fixation of Belief” [CP] 5:377–387. 
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4.1.4. Uskonnollisen kielen ja todellisuuden suhde 

Uskonnollisen kielen ja todellisuuden suhdetta tarkasteltaessa Putnam vaikuttaisi hylkäävän 

sellaisen ”kielipeliteologian” (kuten hän itse sitä nimittää258), jossa ajatellaan uskonnollisten 

kielipelien olevan selvärajaisia muusta kielestä irrallisia alueita ja joiden sisältämät väitteet 

ovat tosia vain näiden kielipelien konventioiden nojalla.259 Putnamin mukaan on tehtävä 

selkeä ero siinä, että vaikka uskonnollinen kieli saa merkityksensä uskonnollisesta 

elämänmuodosta, ei uskonnollinen kieli kuitenkaan koske tätä elämänmuotoa. Vaikuttaisi 

siltä, että hänen mukaansa kysymystä uskonnollisen kielen kohteesta ei voida väistää ikään 

kuin filosofisella silmänkääntötempulla (oma ilmaisuni), jossa kysymys uskonnollisista 

uskomuksista palautetaan kysymyksiksi uskonnollisen kielen konventioista ja kieliopista.260  

Putnam kirjoittaa, että ”uskovaisena minä itse tietysti sanon, että mikä tekee 

[uskonnollisista] lausumista tosia, silloin kun ne sitä ovat, on suoraan tai epäsuoraan niiden 

suhde Jumalaan”.261 Jos taas hän ei olisi uskova, niin näyttäisi siltä, että ei ole mitään, mikä 

tekisi näistä lausumista tosia. Mikäli väite ”Jumala on olemassa” olisi epätosi, niin mikään 

kuviteltavissa oleva asiaintila ei Putnamin mukaan voisi tehdä siitä totta. Hän kirjoittaakin, 

että uskovaista ei uhkaa niinkään, että hänen uskomuksensa olisivat empiirisesti virheellisiä 

vaan se, että ne olisivat, kuten loogiset positivistit väittivät ”tiedollisesti merkityksettömiä”.262 

Putnam ajattelee myös klassisten pragmatistien hengessä eettisten ja uskonnollisten 

uskomustemme olevan vastauksia todellisuuden asettamiin vaatimuksiin. Vaikka nämä 

vastaukset olisivat inhimillisen toiminnan tuloksia, niin on kuitenkin todellisuudesta 

riippuvaista ovatko nämä vastaukset onnistuneita vai eivät.263  

Putnam vaikuttaisi hyvin selvästi ajattelevan, että uskonnollisten uskomusten pyrkimys 

on jollain tavalla vastata todellisuutta. Kuitenkaan, kuten jo aiemmin on todettu, hän ei 

ajattele uskonnollisen kielen vastaavan todellisuutta samassa mielessä kuin tavalliset 

deskriptiiviset väitteet. Putnamin mukaan ongelma tässä todellisuuden vastaavuudessa on, että 

uskonnollisessa kontekstissa ”Jumalan Todellisuus” ja ”todellisuus” vaikuttaisivat 

tarkoittavan mahdollisesti eri asioita, jolloin myös vastaavuutta todellisuuden kanssa ei voida 

käyttää samassa mielessä kuin tavallisten empiiristen väitteiden kohdalla.264 Putnam 

suhtautuu myös kriittisesti ajatteluun, jonka mukaan uskonnollisten uskomusten paremmuus 
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tai huonommuus, kuinka hyvin ne vastaavat todellisuuden vaatimuksiin, voitaisiin ratkaista 

tarkastelemalla kuinka hyviä ne ovat meille esimerkiksi moraalisen toiminnan edistämisen 

kannalta.265 Brunsveld on korostanut uskonnollisten väittämien totuusarvoja koskevassa 

tutkimuksessaan, että Putnamin pragmaattinen pluralismi edellyttää, että uskonnollisten 

uskomusten totuus viime kädessä riippuu todellisuudesta. Tämä totuus on kuitenkin 

sidonnaista käsityksiimme. Hänen mukaansa tämän seurauksena ei kuitenkaan ole 

relativistinen näkemys todellisuudesta. Kyse on pikemminkin pluralistisesta käsityksestä, että 

on mahdollista esittää erilaisia tosia käsityksiä todellisuudesta.266 

Kommentoidessaan Moses Maimonideksen ajattelua olisi Putnamin mukaan 

aliarvioivaa ajatella klassisten uskonnollisten ajattelijoiden ajatelleen, että usko koko 

todellisuuden luoneeseen olioon olisi vain jotain, mistä on hyötyä hänelle. Pikemminkin kyse 

vaikuttaisi olevan syvästä vakaumuksesta tällaisen olion olemassaoloon.267 Putnamin mukaan 

vaikuttaisi olevan pitkälti nykyaikaisen filosofian piirre ajatella uskonnollisia uskomuksia 

konstruktioina. Tällöin hänen mukaansa kuitenkin menetetään tärkeä käsitys siitä, että 

uskonnolliset uskomukset ovat perspektiivejä johonkin. Putnamin mukaan taas ollakseen 

perspektiivi, jokin kuvaus ei voi yksinkertaisesti olla moraalisten ja muiden tarpeidemme 

rajaama, vaan sen on oltava sen kohteen rajaama.268  

Käsitellessään Maimonideksen ajattelua siitä, miten voimme kielessä puhua Jumalasta, 

Putnam näkee, että Maimonidekselle keskeinen ongelma oli, miten voimme viitata Jumalaan, 

mikäli emme voi kielellämme käsittää Häntä. Wittgensteinilaisessa lähestymistavassa 

ongelma vaikuttaisi olevan taas, että uskonnollinen kieli on käsitettävissä uskonnolliseen 

elämänmuotoon osallistumisen kautta, mutta ei ole selvää, miten tämä kieli voisi yhdistää 

meidät transsendenttiin kaikki elämänmuodot ylittävään todellisuuteen.269  

Kysymys uskonnollisen kielen suhteesta todellisuuteen on Putnamin 

uskonnonfilosofisen ajattelun vaikeimmin tulkittavia aspekteja. Lienee selkeintä sanoa, että 

Putnamilla ei ole mitään selväpiirteistä näkemystä tästä aiheesta. Hän on kirjoittanut paljon 

negatiivisesta teologiasta, jossa pyritään esittämään, että riippumatonta transsendenttia 

uskonnollista todellisuutta ei voida kuvata positiivisin predikaatein. Tämä kuitenkin on Sami 

Pihlströmin mukaan mahdollisesti ristiriidassa Putnamin yleisemmän pragmatistisen projektin 

 
265 Putnam 1997c, 413. 
266 Brunsveld 2017, 227. 
267 Putnam 1997c, 414. 
268 Putnam 1997c, 414.  
269 Putnam 1997c, 419. 



 

54 

 

kanssa.270 Lisäksi Putnam korostaa, että kyseessä on ongelma, joka on viime kädessä 

uskonnollinen mysteeri eikä kielifilosofinen ongelma.271 Yksi mahdollinen lähestymistapa 

tähän kysymykseen voisi olla Putnamin yleistä pragmatismia seuraten, että uskonnollinen 

realismi on korvaamatonta uskonnollisten käytäntöjemme mielekkyydelle ja mikäli 

uskonnollisissa käytännöissä ei ole kyse sekaannuksesta ja ne ovat itsessään korvaamattomia, 

olisi uskonnollinen realismi mahdollisesti näin oikeutettavissa. 

4.1.5. Uskonto henkilökohtaisena asenteena 

Lopulta onkin tärkeää huomata, että Putnam omalle projektilleen uskollisena ei itsekään 

lähesty uskonnonfilosofiaa neutraalista näkökulmasta. Hän on esimerkiksi kertonut 

teoksessaan Jewish Philosophy as a Guide to Life lähinnä osoittavansa, miten hän on hyötynyt 

teoksessa käsiteltyjen ajattelijoiden tarkastelemisesta ihmisenä, joka ”on uskonnollinen, mutta 

suhtautuu vastenmielisesti ontoteologiaan”.272 Tässä ei ole tarkoituksenmukaista pureutua 

”ontoteologian” käsitteeseen syvemmin, mutta sekä sen kantilainen että heideggerilainen 

merkitys avaa jotain kuvaavaa Putnamin ajattelusta. Immanuel Kantilla ontoteologia 

tarkoittaa pyrkimystä tavoittaa tietoa Jumalasta yksin järjen avulla ja taas Martin 

Heideggerilla metafyysistä ajattelua, jonka pyrkimys on tehdä todellisuudesta kokonaisuutena 

inhimillisen järjen ymmärrettävä sekä osoittaa syy tämän kokonaisuuden olemassaololle.273 

Kuten tässä luvussa on voitu huomata, eivät tällaiset kysymykset ole millään tavalla Putnamin 

uskontoa käsittelevän filosofian ytimessä. Kyse vaikuttaisi myös olevan tietoisesta valinnasta, 

joka on seurausta käsityksestä uskonnollisesta ajattelusta jonakin, minkä pyrkimyksenä ei 

pidä olla Jumalaa koskeva teoretisointi.274  

Putnam itse on kuvannut omaa uskonnollista ajatteluaan jonakin, mikä asettuu John 

Deweyn A Common Faithin ja Martin Buberin ajattelun väliin.275 Putnam ei itse juurikaan 

eksplikoi tätä ja näiden ajattelijoiden välisen yhteyden tarkasteleminen olisi oman 

tutkimuksensa aihe. Tarkastelen kuitenkin lyhyesti, mitä Putnam tällä mahdollisesti tarkoittaa. 

Deweyssä Putnam näyttäisi arvostavan tämän naturalistista humanistista lähestymistapaa 

uskontoon, jossa Jumala on olemassa ”ideaalina”, mikä ei Putnamin mukaan kuitenkaan 

tarkoita, että Jumalan olemassaolo olisi jotenkin subjektiivista. Kyse on pikemminkin 

jostakin, mikä auttaa ihmisiä ja yhteisöjä kasvamaan ja kukoistamaan sekä jostakin, minkä 
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suhteen on mahdollista olla objektiivisesti oikeassa tai väärässä.276 Deweyn hengessä Putnam 

vaikuttaisi näkevän uskonnossa merkittävän sosiaalisen aspektin, mutta kuitenkaan hän ei 

palauta uskonnollisuutta pelkästään sosiaalisiin käytäntöihin, vaan näkee Buberin tavoin 

uskonnon ytimessä syvän henkilökohtaisen aspektin.277  

Buberille suhteessa Jumalaan on kysymys ”minä-sinä -suhteeseen” asettautumisesta, 

jossa suhdetta Jumalaan ja transsendenssiin ei nähdä uskonnollisen elämän päämääränä, vaan 

pikemminkin päämääräksi asetetaan tämän suhteen aiheuttama muutos henkilön elämässä 

immanentissa todellisuudessa.278 Buber myös suhtautui hyvin kriittisesti Jumalaa koskevaan 

teoretisointiin. Putnamin mukaan Buber ei kuitenkaan ajatellut, että Jumalasta ei voisi tai 

pitäisi puhua. Esimerkiksi vaikka Vanhan testamentin kirjoitukset kuten psalmit tai Jobin kirja 

käsittelevät pahan ongelmaa, niin, että ne eivät pyri vastaamaan tähän teoreettisesti, vaan 

pikemminkin minä-sinä -suhteen sisältä käsin. Filosofiset teoriat Jumalan olemassaolosta ovat 

Putnamin mukaan toinen esimerkki tällaisesta ulkopuolisesta tiedollisesta lähestymistavasta 

uskonnollisiin kysymyksiin.279 Putnamin mukaan taas Buberille minä-sinä -suhteessa ei ole 

koskaan kysymys tiedosta, vaan hetkellisestä elämää muuttavasta suhteesta johonkin 

perimmäiseen.280 

Putnamille uskonnollisuuden merkitys vaikuttaisikin viime kädessä riippuvan siitä 

”kuka ihminen pohjimmiltaan on ja miten hän pohjimmiltaan elää”.281 Tällöin kysymys 

uskonnollisesta vakaumuksesta sisältää myös painavan kysymyksen vastuusta toisia ihmisiä 

kohtaan. Putnamin mukaan kysymys suhtautumisesta uskonnollisiin vakaumuksiin onkin 

helppo, vain mikäli suhtaudutaan välinpitämättömästi näihin kysymyksiin ja siihen tosiasiaan, 

että ihmiset suhtautuvat niihin erilaisilla tavoilla. Puhuessamme asioista, jotka ovat 

suunnattoman tärkeitä ihmisille, joita rakastamme ja kunnioitamme, vaikuttaisi Putnamin 

mukaan olevan moraalisesti vastuutonta suhtautua toisten ihmisten vakaumuksiin 

välinpitämättömästi. Putnam painottaa, että syvän uskonnollisen merkityksen sisältävissä 

kysymyksissä tätä moraalista vastuuta ei myöskään voi väistää vetoamalla objektiiviseen 

”universumin näkökulmaan”. Sen sijaan kunkin on itse valittava, miten näihin kysymyksiin 

vastaa ja millä keinoilla vastaukset saavutetaan.282 Tässä valintaa ei välttämättä tule ymmärtää 

siten, että Putnam ajattelisi, että ihminen voisi valita alkaa uskomaan Jumalaan voluntarismin 
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mielessä. Pikemminkin kyse lienee enemmän moraalisesta valinnasta sikäli, että kyse ei ole 

vain tiedollisen asenteen omaksumisesta, vaan sitoutumisesta elämänmuotoon, johon nämä 

vastaukset nivoutuvat.  

4.2. Uskonnonfilosofian käytännöllinen ydin 

Putnamin uskonnollisen ajattelun ytimessä on, että uskontoa ei voida lähestyä vain 

tiedollisena asenteena, teoriana tai hypoteesina, vaan kyse on myös perustavalla, jopa 

ensisijaisella tavalla käytännöllisestä, eli eettisestä ja eksistentiaalisesta asenteesta. Putnam 

epäilemättä ajattelisikin, että myös uskonnonfilosofisen tutkimuksen on seurattava tätä 

käsitystä. Putnamin oma uskontoa koskeva ajattelu tarjoaa hyvin kiinnostavia näkökulmia 

uskonnonfilosofiaan, mutta johtuen hänen kirjoitustensa fragmentaarisuudesta, on niiden 

perusteella vaikea muotoilla kokonaiskuvaa hänen pragmaattisen pluralisminsa 

mahdollisuuksista uskonnonfilosofialle. Tässä luvussa pyrkimykseni on esittää joitakin 

näkökulmia uskonnonfilosofiaan, jotka kunnioittavat Putnamin ajattelun henkeä. Tässä 

pyrkimyksessä otan vapauden ammentaa laajemmasta pragmatistisen ajattelun perinteestä ja 

laajentaa Putnamin näkemyksiä ideoilla, joita tämä itse ei välttämättä ole jakanut.   

Putnamin pragmaattinen pluralismi yhdistyy kiinnostavasti hänen suhtautumiseensa 

uskontoon ihmiselämälle tärkeänä ilmiönä ja perspektiivinä maailmaan. Pragmaattinen 

pluralismi näyttäisi tarjoavan perusteiltaan suvaitsevaisen tavan tarkastella erilaisia 

todellisuuskäsityksiä. Jos hyväksytään lähtökohtaisesti, että todellisuuteen voidaan suhtautua 

erilaisin tavoin, niin ei ole tarvetta kysyä onko esimerkiksi tiede vai uskonto absoluuttisesti 

oikea tapa tarkastella todellisuutta. Sen sijaan pragmaattinen pluralismi ohjaa tarkastelemaan 

erilaisia käytäntöjä ja elämänmuotoja, joihin erilaiset todellisuuskäsitykset nivoutuvat.283  

Pragmaattisen pluralismin kaltaisen ajattelutavan omaksuminen ja metafyysisen 

realismin hylkääminen vaikuttaisi olevan keskeistä sille, että Putnamin kriittinen 

suhtautuminen uskonnon tieteellisesti orientoituneita kriitikkoja kohtaan toimisi esimerkiksi 

ilman uskonnon eristämistä omaksi sfäärikseen tai luopumista tieteellisen rationaalisuuden 

saavutuksista niillä alueilla, joihin se soveltuu.284 Kuitenkin tämä vaikuttaisi myös 

edellyttävän, että myös uskonnollisessa ajattelussa vastustetaan metafyysisen realismin 

kiusausta. Ilmeinen esimerkki tästä olisi pyrkimys nähdä Raamattu kirjaimellisena ja 

absoluuttisena kuvauksena todellisuudesta. Tällainen ajattelu on kuitenkin hyvin 

marginaalinen ilmiö. Esimerkiksi Swinburnen kaltainen evidentialisti pikemminkin esittäisi, 
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että teismin käsitys luojajumalasta on paras selitys sille, miksi ylipäänsä on olemassa 

todellisuus, joka vastaa tieteellisiä havaintojamme.285  

Kuitenkin voidaan ajatella, että mikäli teismin luojajumalan nähdään selittävän koko 

todellisuuden olemassaolo, implikoisi tämä mahdollisesti, että kaikki ”luodun todellisuuden” 

ilmiöt voitaisiin viime kädessä sisällyttää tämän yhden kuvauksen alle.286 Richard Rorty 

vaikuttaisi näkevän vahvan realismin mielessä tulkitun teismin edustavan juuri tällaista 

ajattelutapaa, koska hänelle teismi (ainakin jotkut sen versiot) vaikuttaisi edustavan 

pyrkimystä alistaa todellisuus ja kaikki inhimilliset tarpeet jollekin ei-inhimilliselle 

kaikkivoivalle periaatteelle. Rortyn mukaan tällaisen pyrkimyksen ongelma on ensi sijassa 

eettinen, koska tällaiset käsitykset pyrkivät hänen mukaansa ohittamaan demokraattisen 

yhteistoiminnan, joka on niin inhimillisten tarpeiden täyttämisen kuin tieteellisen toiminnan 

ytimessä.287 Rortyn taustalla on tässä Deweyn käsitys demokratiasta ainoana 

yhteiskuntamuotona, jossa inhimillistä kokemusta ei alisteta jollekin periaatteelle tai 

auktoriteetille, jonka ajatellaan olevan olemassa inhimillisen kokemuksen ulkopuolella.288  

Vaikka Putnam on hyvin erilainen ajattelija kuin Rorty (myös uskonnon suhteen; Rorty 

oli radikaali sekularisti, kun taas Putnam itse oli harjoittava juutalainen289), vaikuttaisi hän 

kuitenkin jakavan samankaltaisia huolenaiheita. Putnam on myös korostanut Deweyn 

näkemystä demokraattisesta tutkimuksesta. Demokraattisen tutkimuksen vastakohta on ajatus, 

että ihmiset eivät kykene erottamaan parempia ratkaisuja huonommista, ellei heille ensin 

osoiteta, että on metafyysisesti olemassa parempia ja huonompia ratkaisuja, tai tosiasioita, 

joiden perusteella tämä voidaan selvittää.290 Putnamin mukaan demokraattisessa 

tutkimuksessa taas sitoudutaan joihinkin normeihin, ei metafyysistä syistä, vaan koska ne ovat 

välttämättömiä älylliselle tutkimukselle itselleen. Näihin normeihin luetaan niin tiedolliset 

normit (esimerkiksi luvussa 4.1.3. mainitut kolme tutkimuksen periaatetta) kuten myös 

sananvapauden kaltaiset eettiset normit.291 Esimerkki tilanteesta, jossa demokraattinen 

tutkimus on kyseenalaistettuna voisi olla katolisen kirkon aborttikieltoon vetoaminen 

moraalisessa keskustelussa, koska tällainen dogmiin vetoava käsitys vaikuttaisi jo ennalta 

rajaavan mahdollisia ratkaisuja, eikä tämä olisi kaikille kommunikoitavissa.292 
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Putnamin uskonnollisen ajattelun yksi keskeinen ajatus on, että vaikka uskonto tarjoaisi 

inhimillisen perspektiiviin absoluuttiseen todellisuuteen, niin tämä perspektiivi itsessään ei 

koskaan voi olla absoluuttinen, saati itse jumalallinen absoluutti.293 Absoluuttisten 

perspektiivien kritiikki on yksi Putnamin pragmaattisen pluralismin ydinkäsityksistä, mutta 

näyttäisi myös siltä, että Putnamilla pragmaattinen pluralismi ja deweyläinen käsitys 

tutkimuksesta kulkevat vahvasti yhdessä sikäli, että vahva metafyysinen realismi, niin 

uskonnollisesti kuin tieteellisesti orientoitunut, saattaa olla esteenä erilaisten 

maailmankatsomusten demokraattiselle kriittiselle arvioinnille. Vahva metafyysinen realismi 

siis mahdollisesti myös hankaloittaa eettisesti kestävää suhtautumista toisiin ihmisiin. 

Sami Pihlström on tarkastellut samankaltaista tematiikkaa tunnustamisen (recognition) 

käsitteen avulla. Tunnustamisen näkökulmasta voidaan ajatella, että tietyssä mielessä eettiset 

kysymykset voivat olla ensisijaisia suhteessa ontologisiin kysymyksiin muun muassa 

uskonnollisten kysymysten rationaalisessa tarkastelussa. Vaikuttaisi siltä, että jotta tämä olisi 

mahdollista, tulisi tarkasteluun osallistuvien kyetä tunnustamaan toisensa osaksi samaa 

tutkimusta tekevää yhteisöä. Vahva metafyysinen realismi saattaa tehdä tunnustamisesta liian 

vaikeaa, mikäli sen ehtona on yksimielisyys siitä, miten uskonnollisen kielen kohteiden 

ihmismielestä riippumattomuus pitäisi ymmärtää. Taas jotkut antirealismin muodot saattavat 

tehdä siitä liian helppoa, mikäli ollaan lähtökohtaisesti valmiita hyväksymään radikaalisti 

erilaisia objektiivisuuden standardeja tai jopa niiden puuttuminen täysin.294 Toisaalta 

uskonnonfilosofian kontekstissa vaikuttaisi siltä, että evidentialismi tekee toisen 

tunnustamisesta osaksi tutkimusyhteisöä helppoa sikäli, että kyseisessä lähestymistavassa 

vaikuttaisi vallitsevan melko laaja yksimielisyys tutkimuksen harjoittamisen kriteereistä 

riippumatta edustaako henkilö teismiä vai ateismia. Taas mikäli uskontoa pidetään 

omalakisena erillisenä alueenaan, on vaikea nähdä miten tunnustaminen olisi mahdollista, 

mikäli tämän alueen ymmärtäminen olisi mahdotonta sen ulkopuolisille.  

Kysymys tunnustamisesta ja realismista vaikuttaisikin kenties ulottuvan syvemmälle 

siihen, millaisiin käsityksiin erilaiset elämänmuodot perustuvat tasolla, joka koskee 

käsityksiämme todellisuuden tarkastelun rajoista. Esimerkiksi ateisti saattaa ajatella, että teisti 

ei jollain perustavalla tavalla tunnusta ihmisen kognitiivisten kykyjen rajallisuutta tai 

suhtaudu vastuullisesti vaatimuksiin evidenssistä. Teisti puolestaan saattaisi ajatella, että 

tieteellisesti orientoitunut ateisti ei tunnusta tieteellisen ajattelun rajoja ja mahdollisuutta 
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todellisuuden aspekteihin, jotka eivät palaudu luonnollisiin selityksiin.295 Tällaisissa 

maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä, joissa tiedolliset ja normatiiviset kysymykset 

nivoutuvat toisiinsa, voikin olla mahdollista, että jotkut normatiiviset sitoumukset rajoittavat 

sitä, mitä voidaan ylipäänsä pitää tosiasiana.296    

Eberhard Hermann on esittänyt Putnamin käsitteellisen relatiivisuuden perusteella, että 

kysymys Jumalan olemassaolosta on mielekäs vain käsitteellisissä viitekehyksissä, joissa 

uskomus Jumalan olemassaoloon on käsitteellinen vastaus tietynlaisille eksistentiaalisille 

kokemuksille. Hermann painottaa, että ymmärrys Jumalasta on hänen käsityksessään 

realistinen sikäli, että hän ei ajattele uskonnollisen viitekehyksen itsessään tekevän todeksi 

uskomusta Jumalaan. Pikemminkin käsitteellistäminen tekee ymmärrettäväksi 

kokemuksemme todellisuudesta ja mikäli Jumala on välttämätön jollekin käsitteelliselle 

viitekehyksellemme, niin olisi Hermannin mukaan mahdotonta olla pitämästä Jumalaa 

todellisena.297 Onkin kiinnostava kysymys, olisko tällaisen ajattelun pohjalta mahdollista 

rakentaa eräänlainen korvaamattomuusargumentti Jumalan olemassaolosta, mikäli voitaisiin 

osoittaa, että Jumalan olemassaolo on korvaamatonta joillekin käytännöillemme.298  

Ei ole kuitenkaan aivan selvää tarjoaako Putnamin ajattelu edellytyksiä tällaiselle 

argumentoinnille. Putnamin luonnollinen realismi vaikuttaisi pitävän tärkeänä sitä, että 

kokemuksemme välittää meille todellisuuden aspekteja ainakin jossain mielessä sellaisina 

kuin ne ovat. Kuitenkin kielellä on tässä merkittävä rooli sikäli, että käyttämämme käsitteet 

vaikuttavat siihen, millaisia kokemuksia meillä voi olla.299 On mahdollista, että uskonnollinen 

käsitteistö olisi välttämätöntä tietynlaisten kokemusten saavuttamiseksi. On kuitenkin oltava 

myös kriittisiä siitä, ovatko ”uskonnolliset kokemukset” peräisin jostakin yliluonnollisesta 

todellisuudesta. 

Esimerkiksi Deweyn mukaan uskonnollisuudessa (erotettuna institutionaalisista 

uskonnoista) ei ole kysymys niinkään jostakin uskomusjärjestelmästä, vaan tietynlaisesta 

inhimillisestä kokemuksen laatupiirteestä, joka voi esiintyä kaikenlaisissa kokemuksissa.300 

Deweyn mukaan ”uskonnollisesta kokemuksesta” puhutaan usein Jumalan läsnäolon tai muun 

selvästi opillisesti sanoitetun ilmiön kokemuksena ja nämä ovatkin hänen mukaansa usein 
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olennaisia esimerkkejä kokemuksen uskonnollisesta laadusta.301 Kuitenkin tällaisissa 

kuvauksissa on kyse lähinnä tulkinnasta, joka kokemuksen uskonnolliselle laadulle on 

annettu, eikä siitä voi päätellä mitään kyseisen kokemuksen alkuperästä. Deweyn mukaan 

voidaan lähinnä todeta, että on olemassa kokemuksia, joilla on tietynlainen vaikutus ihmisen 

elämässä jonakin muutoksena, mutta tämä kokemus itsessään ei sisällä mitään tulkintaa, vaan 

sille annettu merkitys riippuu aina kontekstista, jossa tätä kokemusta tulkitaan.302 Dewey 

pyrkii selvästi erottamaan kokemuksen uskonnollisen laadun uskonnosta sikäli, että hänelle 

mikä vain perspektiivi, johon tällainen kokemuksen laatu liittyy on uskonnollinen sen sijaan, 

että tällainen kokemuksen laatu voisi esiintyä vain perinteisesti ymmärretyn uskonnon 

piirissä.303 

Putnam ei tarkastele Deweyn A Common Faithia tästä näkökulmasta, mutta hänen 

ajattelunsa perusteella vaikuttaisi mahdolliselta ajatella, että omaksumamme erilaisiin 

elämänmuotoihin nivoutuneet käsitteelliset viitekehykset muokkaavat merkityksiä, jotka 

annamme kokemuksen uskonnolliselle laadulle. Kuten edellä todettiin, Putnam ajattelee myös 

uskonnollisten käsitysten olevan vastauksia todellisuuden asettamiin ongelmiin. Tässä 

mielessä uskonnollisten käytäntöjen ja kielen suhde todellisuuteen näyttäytyy 

vuorovaikutuksellisena suhteena, mitä Dewey piti inhimillisen (tarkemmin kaikkien elollisten 

olioiden) kokemuksen perustavana piirteenä.304 Deweyn käsitys kokemuksesta on hyvin 

moniulotteinen, mutta sen perusajatus on, että elävän olennon ja sen ympäristön 

vuorovaikutus (tai vuorovaikutus) koostuu olennon toiminnasta ja toiminnan seurausten 

läpikäynnistä.305 Deweylle tutkimus on olennaisesti kokemukseen liittyvää 

ongelmanratkaisua, jonka lähtökohtana on jonkinlainen häiriö kokemuksessa, jossa toiminta 

saa aikaan odottamattomia seurauksia, joka synnyttää uuden tilanteen, johon on vastattava.306 

Vaikuttaisi siltä, että Putnam ajattelee, että myös uskonnolliset uskomukset voidaan 

altistaa tutkimukselle deweyläisessä mielessä.307 Pihlström on esittänyt, että pragmatismi 

voisi tarjota pehmeän, tai kuten hän sanoo ”liberaalin” evidentialismin muodon, jossa 

uskomusten koettelemiseksi hyväksyttävä evidenssi ymmärretään kapeaa empiiris-tieteellistä 

 
301 Dewey LW9 (CF), 9–10. 
302 Dewey LW9 (CF), 10.  
303 Dewey LW9 (CF), 17. 
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306 Alhanen 2013, 128–129. 
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käsitystä laajemmin. Tämä laajempi evidenssi olisi jotain, mitä voitaisiin saavuttaa ”elämän 

laboratoriossa”, kuten Putnam esittää.308  

Putnam vaikuttaisi ainakin jossain määrin hyväksyvän kantilaisen kritiikin perinteisiä 

teistisiä argumentteja kohtaan sikäli kuin niillä yritetään todistaa jotakin todellisuuden 

luonteesta ”Jumalan näkökulmasta”. Kuitenkin hän näkee niillä olevan merkitystä vähintään 

monien keskeisten älyllisten intuitioiden ilmaisemisessa sekä uskonnollisten ja filosofisten 

käsitteiden yhteensovittamisessa.309 Varsinkin erilaisilla älyllisillä metafyysisillä intuitioilla 

voi olla vahva ote ”kuvina” esimerkiksi siinä, miten filosofinen teismi vaikuttaisi olevan 

monelle keskeinen perusta uskonnollista elämänmuotoa. Putnam kuitenkin huomauttaa, että 

kaikki kuvat eivät ole hyviä kuvia, vaan on myös kuvia, joilla ei pitäisi olla meistä otetta.310 

On myös mahdollista, että joskus kuvat menettävät otteensa meistä tai me menetämme 

otteemme niistä.311 

Esimerkkinä tästä voidaan tarkastella pahan ongelmaa, joka on uskonnonfilosofiassa 

perinteisesti mielletty ongelmaksi yhteensovittaa maailmassa oleva (tarkoitukseton) pahuus ja 

kärsimys kaikkivoivan, täydellisen hyvän Jumalan olemassaolon kanssa. Evidentialismissa 

tämän ongelman ydin on ymmärretty olevan nimenomaan Jumalan olemassaoloa koskevassa 

problematiikassa, jossa ateistiset ajattelijat pitävät pahuutta evidenssinä Jumalan 

olemassaoloa vastaan ja teistit pyrkivät osoittamaan, että Jumalan ja pahuuden 

samanaikaisessa olemassaolossa ei ole ristiriitaa.312 Pihlströmin mukaan tällainen ajattelu 

kuitenkin nivoutuu eettisesti ongelmallisesti metafyysiseen realismiin, koska se teistisessä 

muodossaan pyrkii objektivoimaan ja selittämään pois yksittäisten ihmisten 

kärsimyskokemukset osoittamalla, että Jumalan näkökulmasta heidän kärsimyksensä ei 

todella ole merkityksellistä. Taas argumentin ateistinen versio välineellistää toisten ihmisten 

kokeman kärsimyksen pelkäksi empiiriseksi evidenssiksi metafyysisen väitteen puolesta, eikä 

täten suhtaudu kärsimykseen eettisesti vakavalla tavalla.313  

Vaikka pahan ongelman evidentialistisesta versiosta luovuttaisiinkin, niin kyseinen 

ongelma ei kuitenkaan katoa. Susan Neimanin mukaan pahan ongelma ei ole selvärajainen 

tekninen filosofinen ongelma, vaan ongelma, jonka kohtaamme aina tehdessämme 

arvostelman ”tämän ei olisi pitänyt tapahtua”.314 Neimanin mukaan pahuuden olemassaolo, se 

 
308 Pihsltröm 2020, xvii. 
309 Putnam 1997b, 488–490. 
310 Putnam 1992, 156–157. 
311 Putnam 1997b, 491. 
312 Pihlström 2020, 76.  
313 Pihlström 2020, 78–79. 
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että maailmassa on tapahtumia, jotka uhkaavat oikeudenmukaisuuden ja merkityksen 

kokemuksia uhkaa myös kykyämme ymmärtää ja toimia maailmassa.315 Vaikuttaisi siis siltä, 

että emme tietyssä mielessä voi olla vastaamatta pahan ongelmaan. Kyse vaikuttaisi olevan 

yhdenlaisesta ongelmasta, jonka maailma meille asettaa, kuten Putnam asian ilmaisee. 

Tarkasteltaessa mahdollisia vastauksia tähän ongelmaan pidän kiinnostavana 

mahdollisuutena, että pahan ongelma voisi tarjota metafyysisestä painolastistaan riisuttuna 

tarjota käytännöllistä evidenssiä erilaisten vastausten arvioimiseen. 

Augustinus tarjoaa Tunnustuksissaan koskettavan tapausesimerkin pahan ja 

kärsimyksen ongelman kohtaamisesta. Hän kirjoittaa kuinka hän ystävänsä kuoltua oli syvän 

surun ja piinan vallassa, eikä kokenut voivansa luottaa Jumalaan, koska hänen rakas ystävänsä 

oli hänelle paljon todellisempi kuin manikealainen jumala, johon hän olisi voinut käskeä 

itseään luottamaan.316 Vaikuttaa siltä, että Augustinus tiesi, että teologisesti hänen tulisi 

luottaa Jumalaan, mutta käytännöllisesti hän koki tämän riittämättömänä vastauksena 

tilanteeseensa.  

Swinburne kirjoittaessaan pahan ongelmasta myöntää, että hän ei suosittele hänen 

argumenttejaan käytettäväksi sielunhoidollisissa keskusteluissa. Kuitenkin hän jatkaa, että 

pystyäkseen vastaamaan pahan ongelmaan ja hyväksymään hänen argumenttinsa ”jokainen 

meistä joutuu ottamaan etäisyyttä omaan ja läheisten sukulaistensa ja ystäviensä 

elämäntilanteeseen ja kysymään mahdollisimman objektiivisesti, mitä antelias ja ikuinen 

Jumala antaisi ihmisolennoille heidän lyhyen maanpäällisen elämänsä ajaksi”.317 Arvioimatta 

Swinburnen herkkyyttä läheistensä kärsimystä kohtaan, vaikuttaisi hänen filosofinen 

positionsa edustavan juuri Pihlströmin kritisoimaa pyrkimystä sivuuttaa kärsimyksen 

kokemus ja asettautua kirjaimellisesti Jumalan näkökulmaan, jotta pahan ongelmaan voidaan 

antaa teoreettisesti tyydyttävä vastaus. 

 Martin Hägglund on puolestaan esittänyt näkökulman ateistiseen filosofiaan, jossa 

keskeinen ajatus on, että meidän tulisi luopua uskonnollisista vastauksista muun muassa 

kuolemaan yksinomaan eettisistä syistä. Tiivistäen Hägglund argumentoi ”sekulaarin uskon” 

puolesta, jossa elämän rajallisuuden tunnustaminen on välttämätön ehto sille, että voimme 

suhtautua projekteihimme ja toisiin ihmisiin päämäärinä sinänsä. Hänen mukaansa 

uskonnollinen kuvasto, jossa maanpäällisen elämän merkitys nähdään suhteessa johonkin 

perustavampaan tuonpuoleiseen olemassaoloon, on perustavassa ristiriidassa sen kanssa, että 

 
315 Neiman 2015, 7. 
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syvimmät velvollisuutemme koskisivat tätä elämää ja mikäli haluamme ottaa tämän elämän 

tosissamme tulisi meidän luopua uskonnollisista uskomuksista.318 Hägglundin argumentti 

vaikuttaisi perustuvan nimenomaan käytännölliseen asenteeseen, jossa meidän pitäisi luopua 

uskonnollisista uskomuksista, mikäli ne estävät meitä suhtautumasta moraalisesti kestävällä 

tavalla elämään.  

Hägglundin lähestymistapa myös tunnustaa kärsimyksen todellisuuden hyvin 

painavasti. Esimerkiksi lukiessaan edellä mainittua Augustinuksen kuvausta Hägglund näkee 

tämän kärsineen syvästä ristiriidasta, jossa hän haluaisi ystävänsä elämän jatkuvan 

päämääränä sinänsä, kun taas hänen uskonnollinen vakaumuksensa kehottaa tätä katsomaan 

tilannetta ikuisuuden näkökulmasta sivuuttaen hänen ystävänsä elämän jonakin 

korvaamattomana.319 Tarkoitukseni ei ole tässä esittää, että meidän tulisi omaksua 

Hägglundin näkemys, vaan tehdä tärkeä huomio, että erilaisilla ”kuvilla” vaikuttaisi olevan 

aitoja käytännöllisiä seurauksia ja valinnassa niiden välillä ei ole kyse vain evidenssille 

tarjotusta selityksestä. 

Pihlströmin mukaan pluralistisen pragmatismin seuraus onkin sen mahdollisuuden 

hyväksyminen, että pahan ongelman kaltaisiin ongelmiin ei ole lopullista ratkaisua.320 

Pragmaattisen pluralismin tarjoama ymmärrys tällaisiin ongelmiin kenties on toisaalta, että 

niihin on mahdollista vastata erilaisin tavoin ilman, että meidän tarvitsisi ajatella jonkun niistä 

olevan lopullinen. Kuten aiemmin on jo todettu Putnamin mukaan syvän uskonnollisen 

merkityksen omaavien kysymysten suhteen ei myöskään ole sitoumuksetonta paikkaa, josta 

käsin niihin vastata, vaan kukin joutuu itse valitsemaan vastauksensa ja keinot 

vastaukseensa.321 Tässä mielessä uskonnollisiin uskomuksiin kohdistuva (filosofinen) 

tutkimus kenties olisikin luonteeltaan demokraattista keskustelua siitä, millaisia vastauksia 

meidän tulisi esittää tärkeimpinä pitämiimme kysymyksiin. Tällainen malli uskonnollisten 

uskomusten kritisoimiseen tulisi osaltaan lähelle Rortyn ateismia tai sekularismia, jossa kyse 

ei ole niinkään metafyysisten tai epistemologisten argumenttien esittämisestä, vaan 

kysymyksestä millaisia ”sanastoja” (vocabularies) tai diskursseja haluamme pitää yllä.322   

Myöskään Putnam ei hylkää uskontokritiikin mahdollisuutta, vaikka hylkääkin 

tieteeseen vetoavat pyrkimykset osoittaa uskonto epärationaaliseksi.323 Sen sijaan hän 

 
318 Hägglund 2019, 6–9. 
319 Hägglund 2019, 84. 
320 Pihlström 2020, 55. 
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vaikuttaisi antavan paljon arvoa Friedrich Nietzschen ja Rudolf Carnapin kaltaisille ”vakaville 

ateisteille”. Putnamin ei juurikaan eksplikoi tätä muuten kuin, että hän näkee vakavien 

ateistien ajattelevan vakavien uskonnollisten ajattelijoiden tavoin, että Jumalan olemassaolo ei 

ole empiirinen kysymys. Pikemminkin siinä missä teistille Jumalan olemassaolo ei ole 

kontingentti empiirinen tosiasia, vaan välttämätöntä, niin vakavalle ateistille se on tietyssä 

mielessä mahdotonta, tai kuten Carnapille ”kognitiivisesti merkityksetöntä”. Putnamin 

mukaan monet ateistit taas ajattelevat, että Jumalan olemassaolo on samaan aikaan sekä 

merkityksetöntä että empiirisesti kumottua, mikä ”vain paljastaa heidän sekaannuksensa 

syvyyden”.324 Tämä kyseinen vakavaa ateismia koskeva huomautus on jäänyt melko pitkälti 

huomiotta Putnamin uskonnollista ajattelua käsittelevässä kirjallisuudessa. Näen sen 

kuitenkin kiinnostavana jatkeena Putnamin uskontoa käsittelevälle filosofialle, joten 

tarkastelen vielä tutkielmani loppuun lyhyesti, millaisia näkökulmia Carnap ja Nietzsche 

tarjoavat Putnamin ajatteluun. 

Carnapin ja Putnamin ajattelun suhde vaikuttaisi sikäli selkeämmältä, että Putnam 

käyttää usein juuri loogista positivismia esimerkkinä ajattelutavasta, jossa uskonnollisia 

uskomuksia ei pidetä virheellisinä vaan täysin mielettöminä.325 Kuitenkin Carnap oli myös 

Putnamin opettaja ja vaikutti tämän käsitykseen käsitteellisestä relatiivisuudesta.326 Carnap 

käytti itse termiä kielellinen viitekehys kuvaamaan, miten puhe uudenlaisista olioista vaatii 

kielellisen viitekehyksen luomista, jossa näistä olioista voidaan puhua. Kysymykset koskien 

näitä olioita voidaan jakaa ”sisäisiin kysymyksiin”, jotka käsittelevät näiden olioiden 

olemassaoloa kyseisen viitekehyksen sisällä, sekä ”ulkoisiin kysymyksiin”, jotka koskevat 

kyseisen viitekehyksen olemassaoloa itsessään.327 Esimerkiksi tavallisessa arkikokemuksen 

olioita koskevassa viitekehyksessä voidaan ajatella, että sisäiset kysymykset on mahdollista 

ratkaista keinoilla, jotka ovat arkikokemukselle tyypillisiä kuten aistihavainnolla. Taas 

ulkoinen kysymys siitä, onko arkikokemuksen olioita koskeva viitekehys lainkaan olemassa 

olisi Carnapille pseudokysymys, johon ei ole mahdollista vastata empiirisesti tai teoreettisesti. 

Kysymys on hänelle pikemminkin käytännöllisestä valinnasta siitä, pitäisikö meidän käyttää 

jotain viitekehystä vai ei. Jonkun viitekehyksen hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita 

sitoutumista metafyysiseen oppiin tämän viitekehyksen postuloimien olioiden olemassaolosta. 

Vaikuttaisi siltä, että Carnapille vastaus ulkoisiin kysymyksiin selviää tarkastelemalla, 
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osoittautuvatko jotkut viitekehykset käytännöllisesti toimiviksi.328 Tämä näyttäisi olevan 

linjassa tässä tutkielmassa käsiteltyjen ajatusten kanssa, että uskonnollisissa kysymyksissä 

voitaisiin tehdä ero elämänmuodon sisäisiin kysymyksiin ja siihen onko meillä käytännöllisiä 

perusteita käyttää jotakin viitekehystä tai diskurssia ylipäänsä.  

Nietzschen yhteys Putnamiin sen sijaan ei ole aivan yhtä ilmeinen. Nietzschen kenties 

tunnetuin ajatus lienee hänen julistuksensa ”Jumalan kuolemasta”.329 Jumalan kuolema on 

monivivahteinen näkemys, mutta sen ydinajatus on karkeasti seuraava: Nietzsche ajatteli, että 

tietyssä mielessä Jumala ei ole koskaan ollutkaan olemassa, eli kaikki Jumalaa koskevat 

uskomukset ovat tietyssä mielessä olleet aina epätosia. Kuitenkaan Nietzschelle uskomusten 

arvo ei ole niiden totuudessa, vaan niiden käyttökelpoisuudessa elämän kukoistuksen 

edistämiselle. Kristinusko olikin pitkään käyttökelpoinen uskomusjärjestelmä tässä mielessä, 

mutta Nietzschen mukaan kuitenkin tietyt länsimaisessa kulttuurissa tapahtuneet muutokset 

ovat johtaneet siihen, että kristinusko ei enää pysty vastaamaan ihmisten eksistentiaalisiin 

tarpeisiin.330 Nietzschelle Jumalan kuolema tarkoitti myös platonistisen todellisuuskäsityksen, 

eli käsityksen, jonka mukaan olisi olemassa jokin perustava metafyysinen todellisuus 

havaitsemamme todellisuuden takana, hylkäämistä.331 Nietzschen mukaan metafysiikan 

harhaanjohtava houkutus on mahdollisuus varmasta tiedosta, jota hän taas piti inhimillisesti 

mahdottomana. Sen sijaan Nietzsche ajatteli inhimillisen tiedon olevan aina vajavaista ja 

sidottua johonkin perspektiiviin.332 Nämä perspektiivit taas ovat Nietzschelle inhimillisten 

toiveiden, pelkojen ja pyrkimysten värittämiä ja niitä on myös äärettömän paljon.333  

Nietzschen uskontokritiikki ja perspektivismi, jota voisi pitää omana metafyysisen 

realismin kritiikkinään, vaikuttaisivat kuitenkin ainakin päällisin puolin olevan saman 

suuntaisia kuin tässä tutkielmassa tarkastelemani Putnamin näkemykset. Vaikuttaisi siltä, että 

sekä Carnapin että Nietzschen ajattelun syvempi tarkasteleminen yhdistettynä pragmatistisiin 

ideoihin voisi tarjota uskonnonfilosofisen näkökulman, jossa suvaitsevaisen pluralismin ja 

kapean skientistisen rationaalisuuskäsityksen kritiikin hyväksyminen ei välttämättä tarkoita 

filosofian kriittisen potentiaalin ja ateistisen filosofian mahdollisuuden hylkäämistä. 

Lopulta lienee Putnamin ajattelun hengen mukaista todeta, että pragmaattinen 

pluralismi ei niinkään tarjoa välineitä niin teistiselle kuin ateistisellekaan ajattelijalle, joka 
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haluaa osoittaa oman vakaumuksensa todeksi metafyysisellä varmuudella. Pikemminkin 

Putnam vaikuttaisi puolustan tietynlaista ”pragmaattista oikeutta”, jopa velvollisuutta sitoutua 

sellaisiin asioihin, jotka ovat korvaamattomia heidän elämälleen olennaisten käytäntöjen 

kannalta, oli sitoumuksen kohde mikä tahansa.334 Pragmatismi näyttäytyy meille filosofisena 

lähestymistapana, joka tunnistaa uskonnollisen monimuotoisuuden lähtökohtana yksilöllisen 

tarpeen vastata elämän eksistentiaalisiin haasteisiin. Tästä näkökulmasta ei kuitenkaan ole 

objektiivista Jumalan näkökulmaa, josta voitaisiin osoittaa jonkun vakaumuksen totuus, vaan 

voimme vain kantaa vakaumustemme käytännölliset seuraukset ja arvioida ovatko ne 

toivottavia vai eivät.335  

Putnamin ja hänen ajatteluaan laajemmin soveltavan uskonnonfilosofisen 

lähestymistavan hyväksyminen kuitenkin vaikuttaisi edellyttävän sitoutumista suureen 

joukkoon erilaisia filosofisia käsityksiä; niin Putnamin omiin kuin yleisemmin muun muassa 

pragmatistisiin, kantilaisiin ja wittgensteinilaisiin. Tämä herättää kysymyksen, missä määrin 

tarkastellut näkemykset edellyttävät tällaisen viitekehyksen hyväksymistä, jotta ne olisivat 

hyväksyttäviä heille, jotka eivät jaa tätä viitekehystä täysin. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että 

vaikka Putnamin ajattelua mukaileva ”pehmeä evidentialismi” olisi hyväksyttävä positio, niin 

ei ole aivan selvää, miten tätä ohjelmaa seuraava filosofinen tutkimus etenisi, jos ei yhteisiin 

periaatteisiin sitoutuneen filosofisen argumentaation kautta. Mikäli tämä edellyttäisi 

jonkinlaista filosofisesta ”julkisesta järjestä” (public reason) luopumista, voisi yksi 

mahdollinen suuntaa antava käsitys olla Nicholas Wolterstorffin ”dialoginen pluralismi”, 

jossa filosofia nähdään pluralistisena keskusteluna, jossa tunnustetaan lähtökohtaisesti, että 

kunkin filosofin argumentaation lähtökohdat ovat ne, joita tämä pitää tosina ja 

relevantteina.336 Pragmatistinen lähestymistapa olisi nähdä objektiivisen tutkimuksen 

mahdollisuus käytäntöihin sidonnaisena objektiivisuutena. Tällöin tunnustetaan, että 

inhimillinen todellisuuden tutkiminen tapahtuu aina jonkun käytännön sisältä käsin, mutta on 

mahdollista, että nämä käytännöt itsessään tarjoavat perustavan riittävälle ja relevantille 

objektiivisuudelle.337 Erilaisten käytäntöjen ja todellisuuskäsitysten tunnustaminen ei siis 

välttämättä ole ristiriidassa objektiivisen tutkimuksen mahdollisuuden kanssa. 

  

 
334 Pihlström 2001, 186. Tätä voisi myös verrata William Jamesin ”will to believe” -käsitykseen. (Pihlström 

2001, 186; ks. myös mt. luku VI). 
335 Pihlström 2020, 68–69. 
336 Wolterstorff 2009, 165–166. 
337 Pihlström 2020, 17. 
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5. Johtopäätökset 

Tutkielmassani olen tarkastellut Hilary Putnamin uskonnonfilosofisia käsityksiä sekä hänen 

pragmaattisen pluralisminsa tarjoamia näkökulmia uskonnonfilosofiaan. Aloitin 

tarkastelemalla yleisesti realismin ongelmaa uskonnonfilosofiassa sekä omana filosofisena 

kysymyksenään. Totesin, että realismin ongelma voidaan ymmärtää kahdella tapaa. 

Ensinnäkin se voidaan nähdä ontologisena kysymyksenä siitä, millaisia olioita on olemassa. 

Toisaalta se voidaan nähdä tulkinnallisena kysymyksenä siitä, missä määrin jonkun 

käytännön tai diskurssin pyrkimys on viitata ihmismielestä riippumattomaan todellisuuteen. 

Uskonnonfilosofisessa keskustelussa realismilla ensin mainitussa mielessä vaikuttaisi 

olevan selkeä yhteys evidentialistiseen ajatteluun, jossa uskonnollisen kielen ja uskon 

kohteiden kuten Jumalan olemassaolo nähdään ihmismielestä riippumattomana ja on 

filosofisen tutkimuksen tehtävä selvittää, onko tällaisia olioita olemassa. Kysymys 

uskonnollisesta realismista ei kuitenkaan välttämättä palaudu kysymykseen esimerkiksi 

Jumalan olemassaolosta. Uskonnollisen realismin ongelma voidaan nähdä myös kysymyksenä 

siitä, onko uskonnollisen kielen kohteena ylipäänsä ihmismielestä riippumaton todellisuus. 

Tarkastelin neljää erilaista realistista ja antirealistista lähestymistapaa uskonnolliseen 

realismiin, joista kukin tarjoaa hyvin erilaisen lähestymistavan siihen, miten uskollisen kielen 

ja todellisuuden välinen suhde pitäisi ymmärtää. Tässä mielessä kysymys uskonnollisesta 

realismista voidaan nähdä mahdollisesti perustavampana kuin kiista Jumalan olemassaolosta 

teismin ja ateismin välillä, mikäli erilaiset kannat uskonnolliseen realismiin muokkaavat 

ymmärrystä siitä, miten tähän kiistaan pitäisi vastata.  

Taustoitettuani realismin ongelmaa siirryin tarkastelemaan Hilary Putnamin käsityksiä 

realismista. Putnamin ajattelulle keskeistä on tämän metafyysiseksi realismiksi kutsumiensa 

ajattelutapojen hylkääminen, joiden pyrkimyksenä olisi esittää ikään kuin Jumalan 

näkökulmasta yksi tosi kuvaus todellisuudesta. Putnam itse ei kuitenkaan luovu realismin 

käsityksestä ihmismielestä riippumattomasta todellisuudesta. Hän pikemminkin korostaa, että 

inhimillinen todellisuuden kuvaaminen ja vuorovaikutus todellisuuden kanssa on aina 

sidonnaista inhimillisiin käytäntöihin, jolloin käsityksemme todellisuudesta rakentuu 

vuorovaikutuksessa näiden käytäntöjen ja ihmismielestä riippumattoman todellisuuden 

kanssa. Putnam vaikuttaisi kuitenkin hylkäävän ajattelutavan, jossa ”kieleksi” ja 

”käytännöiksi” kutsumamme asiat olisivat ikään kuin mielen käyttöliittymä, jotka välittävät 

todellisuutta meille. Sen sijaan hän ajattelee, että kokemuksemme todellisuudesta vastaa sitä, 
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miten asiat meistä riippumatta ovat. Kuitenkin hän myös korostaa, että kielellä ja sen 

erilaisilla käyttötavoilla on silti merkittävä vaikutus siinä millaisia kokemuksia meillä voi 

todellisuudesta olla. 

Tämä näkemys on Putnamin pragmaattisen pluralismin ytimessä hänen käsitteelliseksi 

relatiivisuudeksi nimittämänsä käsityksen muodossa. Käsitteellisen relatiivisuuden mukaan 

joissain tapauksissa joidenkin olioiden, kuten mereologisten summien olemassaolosta 

puhuminen on mahdollista vain, mikäli valitsemme kielen, jossa näistä olioista voidaan 

puhua. Putnamin mukaan valinta näiden erilaisten kielten välillä ei kuitenkaan perustu 

johonkin todellisuuden tarjoamaan evidenssiin, vaan valinta on aidosti konventionaalinen. 

Lisäksi pragmaattinen pluralismi pyrkii luopumaan ”inflatorisista” ja ”deflatorisista” 

ontologioista, jotka yrittävät ensimmäisessä tapauksessa postuloida metafyysisiä olioita 

käytäntöjemme ja diskurssiemme taakse ja jälkimmäisessä tapauksessa palauttaa 

käytäntöjemme tai diskurssejamme johonkin metafyysisesti perustavampaan. Pragmaattisen 

pluralismin ytimessä voidaan nähdä käsitys siitä, että todellisuus ei ”sanele” meille mitään 

tiettyä ontologiaa, vaan olemme vapaita kuvaamaan todellisuutta erilaisin tavoin. 

Pragmatismin hengessä on kuitenkin myös tunnustettava, että käsityksemme todellisuudesta 

ovat potentiaalisesti virheellisiä ja sidonnaisia erilaisiin normatiivisiin tekijöihin.  

Putnamin uskonnonfilosofinen ajattelu suhtautuu jo lähtökohtaisesti hyvin kriittisesti 

pyrkimyksiin redusoida uskonto pois vetoamalla ”tieteellisiin” materialistisiin ontologioihin. 

Samoin hän suhtautuu kriittisesti pyrkimyksiin arvioida uskonnollisia uskomuksia ikään kuin 

ne olisivat tieteellisiä hypoteeseja, joita voidaan tarkastella yksinkertaisuuden ja 

selitysvoiman kaltaisilla teoriavalinnan kriteereillä. Hänelle uskonto ei ole sekaannus siinä 

mielessä, että kyse olisi jostakin esitieteellisestä pyrkimyksestä kuvata maailmaa. 

Pikemminkin hänen mukaansa vaikuttaisi olevan sekaannus ajatella, että tieteellinen evidenssi 

olisi ratkaisevan tärkeää uskonnollisten uskomusten omaksumisen kannalta. Putnamin 

vaikuttaisi yleisesti suhtautuvan kriittisesti pyrkimykseen tarkastella uskonnollisia 

kysymyksiä jostakin neutraalista objektiivisen tarkastelijan näkökulmasta, oli kyse sitten 

filosofisesta argumentoinnista tai tieteellisen havainnoinnin kaltaisesta toiminnasta.  

Putnamin mukaan ei ole sitoumuksetonta paikkaa uskonnollisten kysymysten suhteen. 

Hän vaikuttaisi ymmärtävän uskonnon Ludwig Wittgensteinin tavoin elämänmuotona, joka 

toimii ikään kuin ”kuvana”, joka ohjaa henkilön elämää eettisellä ja eksistentiaalisella tasolla. 

Putnam jakaa myös Wittgensteinille keskeisen käsityksen siitä, että uskonnollisen kielen 

ymmärtäminen edellyttää uskonnollisen elämänmuodon ymmärtämistä. Uskonnollisen kielen 

käyttäminen ei ole kuitenkaan oma suljettu kielipelinsä, vaan jotain mikä on periaatteessa 
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avointa kaikille. Tämän mahdollisuuden saavuttaminen vaikuttaisi edellyttävän kuitenkin 

jotain kokemuksellista, eikä kyse ole jostakin, minkä voisi saavuttaa vain älyllisellä 

reflektiolla. Kokemuksen ja älyllisen reflektion suhde vaikuttaisi pätevän myös siihen, miten 

Putnam ymmärtää uskonnollisten uskomusten kriittisen tarkastelun mahdollisuuden. Hän 

hylkää käsityksen, jonka mukaan uskontoa voitaisiin kritisoida kapeasti ymmärretyllä teknis-

välineellisellä rationaalisuudella. Kuitenkin hän vaikuttaisi olevan avoin uskonnollisten 

uskomusten arvioimiselle pragmatistisen tutkimuksen muodossa. 

Vaikka Putnam korostaa uskonnon merkitystä elämänmuotona hän kuitenkin vaikuttaisi 

selvästi ajattelevan, että uskonnollinen kieli ei koske uskonnollista elämänmuotoa sinänsä, 

vaan jotakin ihmismielestä riippumatonta todellisuutta. Hän hylkää myös näkemyksen, jonka 

mukaan uskonnolliset uskomukset olisivat sosiaalisia konstruktioita, joiden merkitys olisi 

siinä kuinka hyödyllisiä ne ovat meille. Kuitenkin hän vaikuttaisi myös näkevän 

uskonnollisen kielen ja uskonnollisten uskomusten olevan inhimillisiä vastauksia 

todellisuuden asettamiin tarpeisiin. Tulkitsen hänen tässä näkevän pragmaattisen pluralismin 

hengessä, että uskonnollinen kieli muotoutuu vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. Kyse 

ei kuitenkaan ole siitä, että uskonnollinen todellisuus sanelisi, millaista kieltä siitä on 

käytettävä, vaan tähän liittyy myös merkittävä inhimillinen panos. Tästä inhimillisestä 

panoksesta huolimatta uskonnollinen kieli ei ole vain inhimillinen konstruktio, vaan se pyrkii 

olemaan aito perspektiivi johonkin ihmismielestä riippumattomaan. Kuitenkin päätös käyttää 

tällaista kieltä vaikuttaisi olevan Putnamille viime kädessä käytännöllinen valinta, jota ei voi 

tehdä tieteellisen evidenssin perusteella, vaan kyse on eettisestä ja eksistentiaalisesta 

sitoutumisesta johonkin elämänmuotoon. 

Lopuksi arvioin Putnamin ajattelun sovellutuksia uskonnonfilosofiaan suhteessa muun 

muassa Sami Pihlströmin ajatteluun. Esitin, että Putnamin pragmaattinen pluralismi tarjoaa 

suvaitsevan lähtökohdan erilaisten uskonnollisten kysymysten tarkasteluun, joka hyväksyy 

lähtökohtaisesti, että tutkimuksen pyrkimyksenä ei ole osoittaa jonkun todellisuuskäsityksen 

paremmuutta tai totuudellisuutta, vaan pikemminkin ymmärtää käytäntöjä ja elämänmuotoja, 

joihin eri todellisuuskäsitykset nivoutuvat. Esitin, että Putnamin ajattelu tarjoaa 

uskonnonfilosofiaan näkökulman, jota voisi nimittää pehmeäksi evidentialismiksi. Tällainen 

ajattelu hyväksyisi tieteellisesti ymmärrettyä evidenssiä laajemman käsityksen evidenssistä 

jonain, mitä on mahdollista saavuttaa myös käytännöllisesti ”elämän laboratoriossa”. Tästä 

näkökulmasta uskonnollisia kysymyksiä koskeva kriitttinen keskustelu olisi luonteeltaan 

demokraattista tutkimusta, jossa pyrittäisiin arvioimaan, missä määrin erilaiset näkemykset ja 

todellisuuskäsitykset ovat päteviä vastauksia todellisuuden asettamiin luonteeltaan 
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uskonnollisiin ongelmiin. Tämä ajattelu ei kuitenkaan tarjoa ohjelmaa, jolla jokin 

maailmankatsomus voitaisiin osoittaa metafyysisellä varmuudella todeksi, vaan pikemminkin 

lähtökohdan avoimelle kriittiselle keskustelulle. 

Kuitenkin Putnamin ajattelu tarjoaa myös näkökulmia erilaisten maailmankatsomusten 

puolesta argumentoimiselle, kuten olen osoittanut tarkastellessani, miten Putnamin 

mainitsema ”vakava ateismi” pitäisi ymmärtää. Ajatus vakavasta ateismista, jossa Putnamin 

pragmaattinen pluralismi yhdistyy Carnapin ja Nietzschen kaltaisiin ajattelijoihin voisi 

nähdäkseni tarjota uudenlaisen lähestymistavan ateistiseen uskonnonfilosofiaan. Tämän 

tutkimuksen puitteissa tämä ajatus jää kuitenkin pelkäksi ehdotukseksi aiheeksi mahdolliselle 

jatkotutkimukselle. Putnamilainen vakava ateismi ei todennäköisesti kuitenkaan ole heitä 

varten, jotka haluavat vain eroon uskonnollisista kysymyksistä. Pikemminkin Putnamin 

ajattelu tarjoaa haastetta kaikille, jotka eivät, kuten hän Wittgensteinia siteeraten ilmaisee ”voi 

olla näkemättä jokaista ongelmaa uskonnollisesta näkökulmasta”.338 

  

 
338 Putnam 2008, 5. 
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